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Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială ALBA a OAR 
 

                                                                        

1. Raportare cantitativă 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

Anul 2018 

- Înscriși: 8 

- Veniți prin transfer: 1 

- Schimbări de secțiune: 10 

 

Anul 2019 

- Înscriși: 4 

- Veniți prin transfer: 0 

- Schimbări de secțiune: 11 

 

Anul 2020  

- Înscriși: 4 

- Veniți prin transfer: 2 

- Schimbări de secțiune: 1 

- Decedați: 1 

 

Anul 2021 

- Înscriși: 8 

- Veniți prin transfer: 0 

- Schimbări de secțiune: 3 

 

Anul 2022 

- înscriși la 15 Mai: 0 

- Veniți prin transfer: 0 

- Schimbări de secțiune: 0 
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1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018   

- Colegiu Director - 5 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 4 întâlniri 

 

ianuarie – decembrie 2019 

- Colegiu Director – 6 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 4 întâlniri 

 

ianuarie – decembrie 2020 

- Colegiul Director – 6 întâlniri + ședințele Consiliului  

- Consiliul Teritorial – 4 întâlniri 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- Colegiul Director – 6 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 5 întâlniri 

 

ianuarie – alegeri 2022 

- Colegiul Director – 4 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 2 întâlniri 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

- am avut întâlniri înaintea tuturor ședințelor de CN din această perioadă. 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018  
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- Comisia de Cenzori – 1 întâlnire 

- Comisia de Disciplină nu a fost cazul 

 

ianuarie – decembrie 2019 

- Comisia de Cenzori – 1 întâlnire 

- Comisia de Disciplină nu a fost cazul 

 

ianuarie – decembrie 2020 

- Comisia de Cenzori – 1 întâlnire 

- Comisia de Disciplină nu a fost cazul 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- Comisia de Cenzori – 1 întâlnire 

- Comisia de Disciplină nu a fost cazul 

 

ianuarie – alegeri 2022 

- Comisia de Cenzori – 1 întâlnire 

- Comisia de Disciplină nu a fost cazul 

 

1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

comunicare- 2 întâlniri  

legislatie – 1 întâlnire 

 

ianuarie – decembrie 2019 

comunicare- 2 întâlniri 

legislatie – 2 întâlniri 

 

ianuarie – decembrie 2020 

comunicare- 1 întâlnire 

legislatie – 1  întâlnire 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 
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comunicare- 1 întâlnire  

legislatie – 1 întâlnire 

 

ianuarie – alegeri 2022 

comunicare- 1 întâlnire  

   legislatie – 2 întâlniri 

 

1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

 

✓ Constituirea grupului de lucru conform prevederilor Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind 
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate: art. 8 alin.(3) și alte art.11.(1), alin.(2) și 
alin.(3)( Primăria Municipiului Alba Iulia); 

✓ Constituirea comisiilor privind amenajarea teritoriului și urbanismului, conf. L 350 art. 37 alin (3), 
componența Comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism la Consiliul județean Alba, 
Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiul Aiud, Primăria Municipiului Sebeș; 

✓ Constituirea grupului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a orașului 
Alba Iulia, pentru perioada 2021-2030; 

✓ Constituirea grupului PAASC – Plan de Atenuare și Adaptare la schimbările climatice a orașului Alba 
Iulia, pentru perioada 2022 -2030. 
 

 

 

1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

2018 –  1099 dovezi  

2019 – 1152 dovezi 

2020 –  1078 dovezi  

2021 – 1365 dovezi 

2022 17 mai – 460 dovezi  

 

 

1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

✓ Stagiarii au depus rapoartele de stagiu, acestea au fost analizate de către îndrumătorul de stagiu;  
✓ Filiala OAR Alba a încheiat în anii trecuți un parteneriat cu Filiala Transilvania, în urma căruia 

arhitecții care activează în Cluj Napoca, dar sunt membri ai Filialei OAR Alba pot participa la 
conferințele de stagiu organizate de Filiala Transilvania;  
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✓ De asemenea, stagiarii Filialei OAR Alba au participat la conferințele organizate la Filiala OAR Sibiu și 
la cele organizate de Ordin. 

 

1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

✓ Arh. Vlad Străjan în calitate de responsabil stagiu la Filiala OAR Alba a participat la întâlniri 
profesionale organizate de Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură (CNADS) 
organizate online;  

✓ Responsabilul de stagiu a avut întâlniri cu  stagiarii, discuții telefonice, pe email și WhatsApp în 
vederea rezolvării problemelor pe care le întâmpină aceștia, precum și cu privire la modul de 
întocmire a dosarului pentru prezentarea la sesiunea de obținere a dreptului de semnătură. 

 

 

                Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

- Municipiul Alba Iulia – Orașe atractive pentru locuit în secolul XXI; 
- Ziua Mondială a Urbanismului - dezbateri pe teme legate de urbanism din județul Alba, evenimentul a 

fost organizat de RUR, Consiliul Județean Alba, Uniunea Arhitecților din România Filiala Alba și OAR 
Filiala Alba. 
 

ianuarie – decembrie 2019 

- Proiect cultural Universitatea de Vară Bucium 2019, ediția a VIII – a; 
- Bienala de Arhitectură Transilvania 2019. 
 

ianuarie – decembrie 2020 

- Proiect Cultural Universitatea de Vară Bucium 2020 – Salvgardarea Patrimoniului Rural prin 
Educație. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- Proiect Cultural Universitatea de Vară Bucuim 2020 – 2021 Salvgardarea Patrimoniului Rural prin 
Educație; 

- Bienala de Arhitectură Transilvania, ajunsă, în 2021, la cea de-a 5- a ediție, un eveniment important al 
breslei arhitecților, s-a desfășurat între 15 – 30 octombrie 2021, în cele 5 orașe: Alba Iulia, Baia Mare, 
Cluj Napoca, Oradea și Satul Mare. 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 
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1.10. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

 

1.11. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

- pagina de Facebook, mail, grupuri Whatsapp. 

 

1.12. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

1.13. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat. 

 

1.14. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

În prezent, la sediul filialei se desfășoară activități de secretariat, au loc ședințe ale forurilor de conducere 

ale filialei, întâlniri cu membrii, sunt arhivate documente. 

Filiala OAR Alba nu are sediu în proprietate. Ne desfășurăm activitatea curentă într-un spațiu oferit de 

Primăria Municiului Alba în folosință gratuită din anul 2010 și necesită lucrări de reparație. 

Sediul se află în stare de funcționare, sunt asigurate toate facilitățile necesare funcționării. 

Ne dorim ca, în viitor, să avem un imobil în care filiala să își poată desfășura activitatea, să poată organiza 

expoziții, evenimente, întâlniri cu oficialități și cu publicul. 

 

1.15. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

   S-au conformat chestionarelor transmise la nivel national initiate de diferite grupuri de lucru 

 

 

1.16. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

Conferința teritorială de alegeri a Ordinului Arhitecților din România Filiala Alba a avut loc în data de 6 mai 

2022, începând cu ora 09:00. Lucrările conferinței s-au desfășurat la Sala de conferințe PAEM, str. 

Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia. 

 În urma numărării voturilor a fost desemnat președinte Arh. Mirea Iulian Ilie. 

 

Pentru Consiliul de conducere teritorial al filialei au fost aleși următorii: 

1. Arh. Strajan Vlad 
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2. Arh. Gherman Alin 

3. Arh. Gheorghescu Adriana 

4. Arh. Ispas-Pascaru-Pag Nicolae 

5. Arh. Radu Adela 

6. Arh. Burnete Andrei 

7. Arh. Lancrajan-Franchini Radu 

8. Arh. Fleschin Stelian 

9. Arh. Martin Mihai 

10. Arh. Romanitan Alexandru 

 

Pentru Comisia de disciplină au fost aleși următorii: 

1. Arh. Ungureanu Roland 

2. Arh. Voica Florin 

3. Arh. Ivinis Liana 

4. Arh. Mocofan Nicoleta 

5. Arh. Totoian Felicia 

 

Pentru Comisia de cenzori au fost aleși următorii: 

1. Arh. Ciorobatca Mioara 

2. Arh. Chiorean Alexandra 

3. Arh. Ciorgovean Florin 

4. Expert contabil Dinet Ioana 

 

Pentru Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din România au fost aleși următorii: 

1. Arh. Gheorghescu Adriana 

2. Arh. Gherman Alin 

 

Comisia de validare și numărare a voturilor: 

 

1. Arh. Baiesan Gabriel 

2. Arh. Freund-Fleschin Monica 

3. Arh. Freund-Fleschin Zsolt 

4. Arh. Man Karina 

5. Arh. Onisoru Valentin 

 

Aparatul administrativ secretar executiv: 
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ec. Alina Hohoiu 

Cont. Valentina Nicolas 

 

1.17. Alte activități importante 

- Proiecte Culturale Mina de idei Anina ediția a IV-a ( proiect finanțat prin OAR – Timbrul de 
arhitectură); 

- Expoziția arhitectului Victor Stephănescu – autorul Catedralei Reîntregii Neamului din Alba Iulia, 
cunoscută și sub numele Catedrala Încoronării și lansare de carte 14-31 octombrie 2018; 

- Ședințe de Consiliu Local comunicare dezbatere proiectare de hotărâre, privind regulile de amplasare 
a locuințelor colective în Municipiul Alba Iulia; 

- Eveniment reenactment culinar – Primăria Alba Iulia 30.10.2019; 
- Participare în juriu/concurs de Arhitectură Casa Mică – Casa cu Cuib, ediția a IV-a; 
- Sedințe de Consiliul Local comunicare dezbatere proiectare de hotărâre, regulament local privind 

investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Alba Iulia; 

- Participare în juriu/concurs de Arhitectură Casa Mică – Casa Cuib, ediția a 8 -a, a Anualei de arhitectură 
2021; 

- Președintele arh. Iulian Ilie Mirea a participat la ședințele Grupului de lucru al președinților de filiale, 
care funcționează la nivelul Ordinului; 

- Întâlniri de socializare a membrilor filialei noastre. 

 

 

 

 

 

2. Raportare calitativă 
2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

Calitatea proiectelor este pe o pantă ascendentă. 

2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

 

- Implicarea mai multor colegi în activitățile filialei 

- Comunicarea cu celelalte filiale, cu administraţiile locale si parteneriate cu organizaţii similare, inclusiv pe 

proiecte culturale. 
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2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

 

Lipsa unui sediu care să permită activitatea unei filiale de această amploare. 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

 

Îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu administrațiile. 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

Continuarea proiectelor care implică membrii în activitatea filialei. 

 

 

 

 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

Arh. Iulian Ilie Mirea    

Dată: 17.05.2022 

Semnătură: 
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ANEXA 1 
  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 
Filiala teritorială Argeș a OAR                  
 
                                                                        

1. Raportare cantitativă 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați în filială pe 
durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 
 
Dinamica numărului de membri pe perioada mandatului a relevat în special mișcarea în interiorul organizației, între 
secțiuni, motiv pentru care un alt grup țintă, cel al arhitecților fără drept de semnătură, devine important în strategia 
filialei. Dacă în 2019 se înregistrau la această secțiune absolvenți care doreau să se implice în OAR și după 5 ani de 
practică să obțină drept de semnătură, asta însemnând o creștere la S1,  din 2020 începând secțiunea 5 devine mai 
mare și în trend ascendent cu  arhitecți cu drept de semnătură care se retrag din profesie, dar nu și din organizație. 

În privința arhitecților stagiari doar 1-2% și-au desfășurat activitatea în județul Argeș, majoritatea 
în București, urmat de Cluj și străinătate. Această stabilitate a locului de muncă îi determină ca, 
după obținerea dreptului de semnătură, să se transfere în altă filială. 

Prin urmare, așa cum arătăm în tabelul de mai sus, nu există creșteri spectaculoase de cifre, exceptând S5, dar există 
premisa stabilității filialei. 
1.2. Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia dintre domeniile 

coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor comunicate la Ordin / an 
Consiliul teritorial – Componență: 10/10 – arh. Mahu Viorel Adrian, arh. Cozma Cătălin Paul, arh.Milata Andaluza 
Slavinia, arh.Gugui Amalia Elena, arh.Dascălu Ioan Alexandru, arh.Tranculov Terezia, arh.Coșa Anca Mihaela, 
arh.Lemnaru Adonis Mihai, arh.Angheluș Radu Ionuț, arh.Staicu Anton. 
Colegiul director – Componență: 4/4 – Arh. MAHU Viorel Adrian – vicepreședinte, responsabil pe domeniile 
„educație, stagiu și pregatire profesională”; Arh. MILATA Slavinia Andaluza – vicepreședinte, responsabil pe 
domeniile „profesie, sistemul de informații privind costurile de proiectare, legislatie și regulamente”;  Arh. 
GUGUI Amalia Elena – vicepreședinte, responsabil pe domeniile „comunicare și imagine, parteneriate, 
organizare si relația cu membri, concursuri de arhitectură”; Arh. COZMA Cătălin Paul – trezorier. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

S1 – arhitecţi cu drept de semnătură 104 105 110 115 116 

S1S – arhitecţi cu drept de semnătură suspendat la cerere 17 11 10 14 14 

S2 – conductori arhitecţi cu drept de semnătură 12 13 12 11 10 

S3 – arhitecţi stagiari 27 27 23 17 17 

S5 – arhitecţi fără drept de semnătură 1 5 8 13 14 
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alegeri – decembrie 2018  
CT: 18.05.2018  -  ședința de constituire:  
1. Investirea CONSILIULUI TERITORIAL: semnare contracte de mandat, alegerea vicepreședinților și constituirea 
Colegiului director,  procedura preluării prerogativelor și ordinea în care vicepreședinții înlocuiesc președintele. 
2. Proiecte în derulare: 
- ANUALA de ARHITECTURĂ ARGEȘ: realizare și lansare regulament de organizare și participare (punere în temă: prin 
Hot.C.D. 622/27.03.2018, anexa 1, a fost aprobată o finanțare de de 11750lei pentru organizarea evenimentului și 
5500lei premii) 
- PARTENERIAT cu CONSILIUL JUDEȚEAN si ISC Argeș (punere în temă: - a fost redactat, completat și îmbunătățit de 
către OAR Național, conținutul parteneriatului și transmis spre consultare/completare/ modificare Arhitectului – Șef 
al Județului Argeș) 
3. Proiecte prioritare: 
- site-ul Filialei (la data prezenta dispunem de domeniu cumparat si documentele ce pot fi luate ca punct de reper 
pentru modul in care vor arata site-urile de filiale; OAR National nu a onorat promisiunea de transmitere a 
sablonului) 
Concluzii – se deleagă Colegiul director pentru rezolvarea/continuarea punctelor 2 si 3 din Ordinea de zi, urmărirea 
execuției bugetare aferente sem.II 2018 și identificarea de noi resurse. 

CT: 07.12.2018:  
1. Bugetul de venituri și cheltuieli aferent 2019  
- A fost transmisă propunerea unui buget construit pentru acoperirea cheltuielilor curente, a unor îndatoriri minimale 
prevăzute și de regulamentul filialei și parțial a datoriilor din anii precedenți. Fără să luăm în calcul ce va rămâne în 
conturi la finalul lui 2018, ne așteptăm la niște restanțe de plată de aproape 18000 lei (indemnizația președintelui, net, 
pe 4 luni, indemnizațiile forurilor de conducere de după mai 2018 și peste 5000 lei la OAR Național – cota de virament 
aferentă încasărilor de taxe de înscriere și cotizații de membru). Situația deficitului a fost deja discutată în Colegiul 
Director unde s-au conturat două direcții principale de acțiune: atragerea de bani prin proiecte finanțate din timbrul 
de arhitectură și pornirea unei campanii de convingere a primăriilor să solicite dovezile de înregistrare a proiectelor.  
Din prudență, pentru că nu ne putem angaja cheltuielile fixe doar pe așteptarea că vor crește veniturile, am propus 
condiționarea a 7200 lei din venitul anual al președintelui și a 7200 de lei care reprezintă indemnizațiile anuale ale 
membrilor Consiliului de Conducere Teritorial și ai Colegiului Director (plus alte cheltuieli din buget) de realizarea 
veniturilor excedentare din dovezi. Restanțele acumulate până în 2018 inclusiv se achită în baza unui raport financiar 
întocmit la 1 Dec 2019, care va stabili sumele disponibile. În cazul în care veniturile rămân constante, această măsură 
permite acoperirea cheltuielilor curente pe 2019 și compensarea unei părți a datoriilor acumulate până în 2018. 
- acestă masură, de condiționare a achitării indemnizațiilor din încasările excedentare de dovezi, implică semnarea 
unor acte adiționale la contractele de mandat. 
Se solicită și alte propuneri de suplimentare a veniturilor: sponsorizări și donații. 
Se fac cunoscute propuneri din alte Filiale pentru acumulare de venituri: 
Filiala OAR Nord-Est - Propuneri de optimizare a bilantului financiar si a eficientei functionarii filialelor si a OAR: 
I.                    Propunere pentru Filialele OAR 
-          Membri Filialelor care  depășesc  numărul de 50 dovezi înregistrate într-un an calendaristic vor trebui să achite o 
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”CONTRIBUȚIE” pentru diminuarea semnăturii de complezență. Taxa pentru emiterea Dovezii ramâne aceeași (50 lei), 
pentru toți membri, dar se va putea aplica o contribuție suplimentară pentru cei care depățesc o 
documentație/săptămână conform următoarei grile: 
a)      - între 50 și 100 dovezi anual o contribuție de 50 lei pentru fiecare dovadă peste numărul de 50 
b)      - contribuție suplimentară de 100 de lei pentru cei care solicită între 101 și 200 de dovezi anual 
c)       - contribuție suplimentară de 200 de lei  pentru cei ce înregistrează în 201 si 300 de dovezi anual 
d)      - contribuție suplimentară de 400 lei la un număr de peste  301 de dovezi.  
Valorea Dovezii rămâne fixă de 50 lei iar contribuția suplimentară, variabilă, funcție de grilă va fi de 50, 100, 200 
respectiv 400 lei. 
Aceasta CONTRIBUȚIE nu constituie o taxă suplimentară, propriu-zis, ea fiind acceptabilă sub aspect legal, inclusiv din 
punct de vedere al Normelor Europene, fiind aplicată și de Guvernul României sub forma de CONTRIBUȚIE la 
diminuarea poluării (deocomdată pentru autovehicole și eventual centrale termice proprii). 
 II.                  Propunere ”MODIFICARE – ACTUALIZARE” a cotizației membrilor OAR 
Propunere pentru viitoarea Conferință Națională 
Se propune renunțarea la actualul sistem ”pausal” și universal al cotizațiilor și adoptarea unui sistem legat și de 
valoarea investițiilor proiectate în cursul unui an, cuantificabile pe baza devizului general care va fi înaintat, alături de 
planul de situație, la emiterea Dovezilor. Sistemul poate fi aplicat după publicarea propunerii, ipotetic aprobate de 
Conferința Națională și publicate în Monitorul Oficial. Concret sistemul ar putea fi aplicat dupa un an calendaristic de la 
aprobare, când se va face pe baza SIOAR calculul volumului de investiție proiectat de către arhitectul membru OAR în 
anul anterior. 
Propunerea constă atât în diminuarea actualei cotizații pentru membri care au o activitate redusă cât și de o 
actualizare, pe baza criterilor amintite anterior, pentru cei care au o activitate mai intensă, desigur în mod gradual. 
Concret se propune următoarea grilă pentru achitarea cotizației anuale: 
a) pentru membri care au proiectat în decursul unui an investiții de până la 100.000 euro se propune diminuarea 
cotizației de la 720 la 600 lei iar pentru cei care plătesc până în 25 februarie de la 600 la 500  
b) pentru valori de investiție situate între 100.001 și 250.000 euro 1200 lei și 800 lei până la 25 februarie 
c) pentru valori de investiție situate între 250.001 și 500.000 euro 1500 lei și 1000 lei până la 25 februarie 
d) pentru valori de investiție situate între 500.001 și 1.000.000 euro, cotizația va fi de 2000 lei  și 1500 lei până la 25 
februarie 
e) pentru valori de investiție situate între 1.000.001 și 10.000.000 euro, cotizația va fi de 3000 lei  și 2000 lei până la 25 
februarie 
f) pentru valori de investitie de peste 10.000.001 euro , cotizația va fi de 5000 lei  și 4000 lei până la 25 februarie 
 La valori de peste 1.000.000 euro trebuie stabilită varianta care se aplică pentru societățile comerciale cu mai mulți 
arhitecți angajați 
- Plătesc aceeași cotizație toți angajații permanenți cu 8h/zi care apar în foaia de semnături 
- Se imparte valoarea de calcul (total C+M anual) la numărul de arhitecți angajați cu C.M. 8h/zi 
- Se poate propune o grilă de reducere a cotizațiilor pentru valorile foarte mari (de ex. peste 10.000.000 euro) la grila 
generală propusă. 
Conductorilor arhitecți se va aplica urmatoarea grilă: 
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Pana la 100.000 euro, cotizația devine:  400 lei si 350 lei până la 25 februarie 
100.001 si 250.000 euro, cotizația devine:  700 si 500 lei până la 25 februarie 
250.001 si 500.000 euro, cotizația devine  900 si 700 lei până la 25 februarie 
Peste 500.001 euro, cotizația devine  1200 si 1000 lei până la 25 februarie 
La celelalte categorii nu propunem modificări de cotizații. 
Cea de-a doua propunere, dupa analiză, amendamente și eventuale optimizări va fi înaintată, după aprobarea în CN, 
către viitoarea Conferință Națională extraordinară. 
Această propunere reprezintă un manifest de chemare la reflecție pentru identificarea unor soluții funcționale și 
acceptabile la actualele probleme de ordin financiar ale filialelor și a OAR Național. 
Inainte de o propunere finală pentru Conferința Națională propunem: 
-          Analiza în G.L.  
-          Statistici mai complete la situația actuală legată și de buget 
-          O simulare - pilot privind aplicarea propunerii finale. 
Arh.Rauta Al. – situatia veniturilor mici este generalizata la toate filialele; in 2019, pentru acoperirea unor categorii de 
cheltuieli trebuie sa atragem fonduri prin proiecte culturale; ar mai fi donatiile si sponsorizarile. 
Arh.Dascălu Al. – este dispus sa faca o donatie luând în calcul folosirea parafei pentru studii de fezabilitate, 
documentații care-i aduc venituri, dar care nu toate ajung să fie autorizate. 
Se supune la vot proiectul de buget aferent 2019               – DA, in unanimitate.  
Se redactează Hotărârea de aprobare a Bugetului și actele adiționale la contractele de mandat pentru membrii 
Consiliului Teritorial și pentru președinte și se semnează. 
2) Calendarul de activități pe 2019 
După experiența Anualei din 2018, arh. Răuță Al. propune pentru 2019 realizarea unui proiect cultural de tip anuală în 
parteneriat cu alte Filiale ale Ordinului.  Art.Arh – este o acțiune de succes, inițiată de arh. Ivanescu Eugeniu care își 
dorește continuarea ei în ediții anuale; pentru 2019 propunerea ar fi ca Art.Arh să fie gandit ca un proiect cultural 
împreună cu Anuala.  Alte proiecte culturale – propuneri: 
 arh. Răuță propune derularea unui proiect ale cărui principii au fost deja discutate la o masă rotundă în cadrul 

NovembArh, sub titlul „Arhitectul adaptabil”; proiectul va consta într-o serie de interviuri anonime cu arhitecții din 
Filiala Argeș care vor dori să răspunda la întrebări, cu scopul de a carta problemele ivite în procesul de proiectare 
de arhitectură. 

 a fost desemnat din partea Filialei arh. Mahu V. Adrian pentru un proiect ce se va derula în parteneriat cu Muzeul 
Golești; acest proiect va fi finanțat fie din timbrul de arhitectură, fie din fonduri publice (Consiliul Județean). 
Arh.Cozma Cătălin a propus suplimentarea scopului proiectului și spre zona urbană, dat fiind faptul că Muzeul 
Golești este specializat pe investigarea zonei rurale, 

 arh. Cosa Anca solicită includerea în proiect a unor studii concentrate pe zonele istorice urbane din județul Argeș. 
 arh Lemnaru Adonis propune realizarea unei hărți digitale de obiective arhitecturale, urbanistice și peisagistice din 

județ, care să conțină și informații la acest obiective.  Arh Gugui Amalia propune structurarea hărții pe niste trasee 
turistice. 

Arh. Răuță a precizat că suntem deschiși la susținerea oricăror proiecte culturale derulate prin Filială, dar proiectele nu 
vor fi întocmite de Filială, ci de responsabili desemnați de Consiliul Teritorial sau voluntari care contactează Filiala. 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 5 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office.oar@gmail.com 

3) Conferințe de stagiu  - pentru că avem un număr mic de stagiari, repartizați în mai multe județe, prioritatea Filialei 
va fi încheierea de acorduri cu alte Filiale teritoriale ale Ordinului pentru organizarea ăn comun de Conferinte de 
stagiu. In acest sens se vor purta discutii cu Oltenia, Sibiu-Valcea, Muntenia Vest si Bucuresti. 
4) Situația Anualei din 2018 – raport activitate președinte și Colegiu Director 
După două săptămâni de expunere la Casa Cărții, a fost organizată deplasarea expoziției la Curtea de Argeș și au fost 
deschise discuții pentru itinerarea acesteia la Câmpulung, Ploiești și Târgoviște. Acestea însă se vor concretiza cel mai 
probabil în 2019. Din acest motiv, a fost solicitat către OAR național prelungirea contractului.  
Tot în cadrul Anualei, cu sprijinul sponsorilor, s-a conceput o acțiune de conștientizare în cadrul filialei asupra 
participării și rezultatelor Anualei. Astfel, în cadrul întâlnirii de sfârșit de an și prin poștă pentru cei care nu or să vină 
vor fi distribuite calendare realizate cu proiectele premiate și nominalizate la Anuală. Calendarul, împreună cu o carte 
poștală care invită la participare și în 2019, va fi distribuit și celor care au susținut sau pot susține în viitor acest 
eveniment, sponsori, instituții partenere, primării, alte organizații profesionale din județ. 
5) Diverse (masă de Crăciun, propuneri) 
- arh. Gugui Amalia  anunță că Arhitectul Șef al Primăriei Pitești și-a dat demisia, situație  fără specialist în funcție,  în 
care am mai fost și a atras multe nemulțumiri din partea breslei și a beneficiarilor.  
- arh. Coșa Anca M  semnalează lipsa regulamentelor pentru zone protejate în municipiile din județ, iar Filiala ar trebui 
să aibe un dialog pe această temă cu primăriile în culpă. 
- arh. Staicu Anton – nu există regulament pentru că nu există P.U.Z.uri pentru zone protejate; este în sarcina Direcției 
Județene de Monumente Istorice. 
- ca în fiecare an, încheierea activităților Filialelor OAR și UAR din Argeș, se va realiza cu o masă festivă la care sunt 
invitați toți membri; după consultarea cu arh. Staicu, vicepreședinte UAR, se stabilesc coordonatele evenimentului: 
locația- restaurantul Conti din Pitești, în data de 15 decembrie 2018 cu începere de la orele 13.00. 
CD - Ședințe:  08.06.2018, 06.07.2018, 07.09.2018, 02.10.2018, 16.11.2018 parcurgand subiectele ședințelor   
1. Dispoziție arhivare dosar Conferință teritorială -  deoarece nu au apărut contestații formulate în termen, procesul 
verbal și hotărârile au fost făcute cunoscute membrilor, Ordinului și partenerilor Filialei; buletinele de vot nefolosite, 
respectiv diferența dintre numărul membrilor cu drept de vot și numărul membrilor participanți la Conferință, se vor 
distruge; cheltuielile aferente acestui eveniment au însumat 3242,78 lei.                                                                 
2. Organizare conferință de stagiu (idei prezentări, dată, poate un șantier de vizitat) - s-a solicitat și centralizat o listă 
cu membri stagiari. Secretariatul a evidențiat următoarele subcategorii de stagiari: 

• Stagiari cu perioada depășită, fără rapoarte depuse, cu cotizațiile neachitate; 
• Stagiari cu perioada de stagiu încheiată, înscriși pentru examenul de acordare a dreptului de semnătură 
• Stagiari înscriși înainte de 26.03.2018 – care se ghidează după metodologia veche 
• Stagiari înscriși după 26.03.2018 – care se ghidează după noua metodologie 

S-a stabilit trimiterea unui e-mail către stagiari în care să fie întrebați ce și-ar dori să discute în conferința de stagiu și s-
a propus o întâlnire  cu membrii stagiari în ziua vernisării expoziției Anualei de Arhitectură Argeș 2018. 
Până la finalul anului nu au fost identificate resurse pentru realizarea conferințelor de stagiu, prevederea urmând a se 
realiza în 2019 de către Filiala și/sau în parteneriat cu alte Filiale. 
3. Parteneriat CJ Argeș și ISC (dovezi, redactare CU în mediul rural, concursuri pe investițiile scoase de ei, situația 
teatrului) 
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- se aduce la cunoștință membrilor Colegiului Director a stadiului în care se află proiectul de parteneriat cu CJ Argeș și 
ISC. Acest parteneriat a fost redactat cu ajutorul consilierilor juridici de la OAR național și a fost trimis către parteneri 
în vederea obținerii punctului lor de vedere 
- se dorește ca în cadrul acestui parteneriat să se identifice moduri formale și informale prin care filiala să afle dacă 
proiectele autorizate în Unitățile Administrativ-Teritoriale din Județul Argeș sunt însoțite de dovada de înregistrare a 
proiectului la Filiala Argeș și dacă s-a colectat sau s-a condiționat depunerea dosarului de plata timbrului de 
arhitectură. 
- se va consulta Arhitecta-șef de la Consiliul Județean pentru a ști ce se poate face în vederea redactării certificatelor 
de urbanism conform PUG-urilor aprobate și în vederea constituirii Comisiilor Tehnice de Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism conform legii 350/2001, folosind specialiști care activează pe plan local. Se remarcă situația de la Câmpulung 
Muscel, unde nu este ocupat postul de arhitect-șef și nici nu este constituită CTATU, deși ar fi disponibili specialiști în 
zonă. 
- se va discuta la Consiliul Județean Argeș posibilitatea organizării de concursuri pentru temele de proiectare aferente 
investițiilor avute în vedere. În plus, va trebui urmărită situația DALI elaborată pentru Teatrul Alexandru Davila, pentru 
a nu permite distrugerea conceptului elaborat prin proiectul arhitectului Nicolae Ernst.   
4. Anuala de arhitectură (perioadă, juriu, sponsori, secțiuni) - raportul Anualei a parcurs etapele stabilite în ședințele 
Colegiului Director: adoptarea unui calendar după modelul Anualei din 2016, stabilirea juriului, a regulamentului de 
participare și adoptarea secțiunilor de concurs, contactarea unor sponsori: Wienerberger și Oly s Center Proiect srl.  
Efortul și riscul de expunere publică, laolaltă cu implicare multor arhitecți în organizarea efectivă a expoziției, 
coagulează de fapt mică comunitate de arhitecți din Argeș și acest lucru trebuie spus și repetat cu tărie.  
Expunerea către public a Anualei a început din Pitești – Centrul Cultural, Muzeul municipal Curtea de Argeș, urmând a 
fi montată și la Primăria municipiului Câmpulung. Pentru 2019 se va organiza deplasarea expoziției în  Ploiești și 
Târgoviște. Dorim să ne cunoaștem mai bine cu arhitecții din Prahova și Dâmbovița, poate reușim să organizăm în 
viitor anuala împreună.  
Președinte –  au fost realizate informări privind participarea la ședințele din cadrul OAR: Consiliul Național și grupul de 
lucru al presedintilor. În privința gestionării activității Filialei: 
- pentru actualizarea datelor Filialei (reprezentant legal, sediu) au fost transmise Procesul verbal al Conferinței 
Teritoriale Argeș și hotărârile adoptate către principalii furnizori: Administrația Finanțelor Publice Argeș, Banca 
Transilvania – sucursala Pitești, B.R.D. – agenția Magnolia; 
- pentru mai multă mobilitate și din rațiuni financiare, în contractele cu băncile s-a optat pentru internet banking (spre 
exemplu: încasările nu putea fi verificate în timp real decât luna următoare când se elibera extras de cont; comisionul 
de administrare cont a scăzut de la 24 lei/lună la 14lei/lună); 
- am inițiat și gestionat un canal de comunicare directă cu membrii stagiari. 
- GDPR – Ordinul Arhitecților este acreditat să opereze date cu caracter personal;  dar, ca măsuri suplimentare, s-a 
procedat la mutarea dosarelor de membru în dulap închis și lansăm propunerea de achiziționare a unui tocator de 
hârtie (pentru distrugerea anexelor la cererile de dovada, încărcate deja în SIOAR, și a altor lucrări de secretariat). S-a 
solicitat membrilor exprimarea nivelelor de comunicare cu ei, deoarece am gândit 2 praguri:  unul strict legat de 
interacțiunea cu organizația (completare/actualizare dosar de membru, cotizație și situația plăților, alegeri locale și 
naționale, documente emise de OAR – inclusiv regulamente și metodologii) și altul  legat de exercitarea profesiei: 
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informări legate de legislație, licitații, oferte de lucru, activități culturale, materiale privind activitatea și produsele 
furnizorilor de servicii în construcții ș.a.m.d. În decurs de două săptămâni doar 15 membri au răspuns. Deocamdată 
vom rămâne la primul prag de comunicare cu toți membri, iar cei care au optat și pentru al doilea nivel se vor 
transmite săptămânal materialele primite la secretariat. Nu ne va fi ușor cu mai multe liste de corespondenți, dar 
sperăm să facem față solicitărilor.  
- până la finalul anului, în privința protecției datelor cu caracter personal au fost acoperite: 

  Zona software și date – toate programele de operare a echipamentelor sunt licențiate, 
  Zona online – în curs de dezvoltare și acoperire, 
  Zona de organizare – dosarele de membri sunt securizate în fișet cu cheie; 
  Zona de echipamente – accesul la calculator se face cu parola.  

- pentru menținerea legăturii într-un cadru mai informal, membrii care au cont de facebook sunt invitați să urmărească 
pagina https://www.facebook.com/oararges/. Se lucrează și la website, pe bază de voluntariat – arh. Angheluș Radu 
Ionuț, urmând ca încărcarea datelor Filialei să se facă de către secretarul executiv. 
Arh. Gugui Amalia –a transmis cu titlu gratuit  Filialei un tocător de hârtie. 

ianuarie – decembrie 2019 
C.T. - 14.06.2019 – invitat Alexandru Bondrea, președinte filiala Prahova 
- solicitarea Ordinului Național de realizarea unei conferințe teritoriale pentru actualizarea regulamentului de 
funcționare al Filialei conform noilor prevederi legale 
- rectificare buget și găsire soluții pentru plată chirie majorată, SSM și GDPR. 
- situație dovezi încasată ianuarie-mai 2019 comparativ cu aceeași perioadă din 2018 
- realizare Anuală de Arhitectură Argeș – Prahova (inclusiv procedură acordare premiu Opera Omnia pe 2019) 
- realizare proiect Arhitect Adaptabil, solicitare contribuții arhitecți din filială 
La solicitarea dnei. arh. Amalia Gugui, am abordat și problema studiului de fundamentare a PUG-ului Municipiului 
Pitești pe subiectul monumentelor istorice.  
S-a aprobat demararea procedurilor pentru realizarea unei conferințe teritoriale, delegându-se îndeplinirea 
formalităților în acest sens către colegiul director și președintele filialei. 
S-a aprobat includerea în bugetul filialei a solicitării proprietarului spațiului de majorare a chiriei și să se contracteze o 
firmă pentru realizarea procedurilor de SSM. Pentru GDPR, nefiind încă bine înțelese procedurile care ar trebui 
parcurse, se amână o hotărâre până la clarificarea situației la nivel național.  
S-a constatat o ușoară creștere a numărului de înregistrări de proiecte, dar astfel de fluctuații au mai existat și în 
trecut, nereprezentând o garanție pentru un bilanț pozitiv la sfârșit de an. Surplusul, în măsura în care se va confirma, 
va fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor majorate de chirie și contractarea unei firme de SSM.  
S-a prezentat o situație a proiectelor culturale depuse și aprobate pentru finanțare. Anuala de Arhitectură Argeș-
Prahova este prioritatea numărul 1. Premiul Opera Omnia va fi discutat în Colegiul Director. Membrii consiliului 
teritorial sunt informați că în perioada următoare o parte dintre ei vor fi contactați pentru realizarea de interviuri 
anonime în cadrul proiectului cultural Arhitectul Adaptabil.  
În cadrul procedurii de realizare a PUG-ului Municipiului Pitești, dna. Gugui informează consiliul că studiul istoric de 
fundamentare a PUG-ului este doar o reciclare a unui studiu vechi de peste 10 ani, care nu ia în considerare faptul că 
între timp contextul anumitor zone s-a modificat și forțează păstrarea unui status-quo fără corespondent în teren. Se 
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ridică problema absenței unui studiu de fundamentare arheologică a PUG-ului. Se ia decizia redactării unor adrese 
către Direcția de Cultură Județeană, Muzeul Județean și către Primăria Pitești pentru abordarea acestor probleme.  
Discuție organizatorică Anuala Argeș-Prahova în prezența președintelui Filialei Prahova, Alexandru Bondrea. Se oferă 
voluntari pentru ajutare la organizare Radu Angheluș (website) și Adonis Lemnaru (Grafică, identitate vizuală). Se 
convine asupra organizării unui mic concurs intern în cele două filiale pentru logo-ul Anualei.  
C.T. - 06.12.2019 
Date stabilite pentru conferința teritorială: 03 aprilie, convocarea a doua 24 aprilie. 
1. Se discută principalele elemente ale noului regulament al filialei: Oficiul de dată certă, Fondul documentar, Arhiva 
de proiecte, definirea activităților economice. Despre oficiul de dată certă, se remarcă de către dl. Staicu că a fost 
încercat ceva asemănător în trecut, dar fără taxă. Dl. Angheluș remarcă faptul că ar fi foarte potrivit pentru protejarea 
lucrărilor depuse online. Dl. Cozma subliniază faptul că toate propunerile se referă doar la definirea unor servicii 
posibile în filială, urmând ca detaliile funcționării să fie stabilite ulterior. Se aduce în discuție amendamentul solicitat 
de arh. Bogdan Aleca, de a înregistra lucrări de artă, împreună cu răspunsul primit de la jurista Andreea Ceauș, privind 
limitele prevăzute de articolul din legea 184 referitoare la Oficiul de dată certă. Referitor la fondul documentar, dl. 
Staicu remarcă și că acest lucru a mai fost încercat în trecut, fără taxă. Dl. Răuță a remarcat că taxa va fi obligatorie 
numai pentru cei din afara filialei. Dl. Cozma a oferit un exemplu concret de funcționare a acestui fond documentar, în 
sensul asocierii a mai mulți arhitecți pentru realizarea unui abonament la El Croquis. Despre Arhiva de proiecte se 
remarcă de dl. Staicu și dna. Gugui că ar fi fost nevoie de acesta mai demult, dar dl. Staicu nu înțelege cum va putea fi 
folosit spațiul OAR pentru arhivă. Dna. secretară executivă Coroș spune că nici nu poate fi folosită ca arhivă, funcțiunea 
fiind de birou. Președintele răspunde că se pot imagina soluții electronice, la momentul la care se vor decide detaliile 
acestei arhive. În trecut s-au mai primit solicitări de preluare de arhive ale unor arhitecți decedați și filiala nu a avut un 
răspuns. Măcar acum va exista o procedură și în baza acestei proceduri vor fi estimate niște costuri fie de scanare, fie 
de preluare și catalogare a unei arhive electronice. Oricum, nu vor putea fi preluate toate proiectele propuse spre 
preluare. Dl. Cozma spune că sunt firme specializate în arhivare. Activitățile economice sunt discutate pe scurt, cu 
subiectul principal cursurile contra cost pentru membrii filialei. Mai mulți membrii ai consiliului spun că se pot organiza 
cursuri la 2-3 luni, poate chiar mai des și se sugerează cursuri de devize și antemăsurători, cursuri de software. 
Proiectul de regulament se avizează pentru trimiterea la Colegiul Director național.  
2. Se aprobă convocarea unei conferințe teritoriale cu prima convocare în 3 aprilie și a doua în 24 aprilie.  
3. Se aprobă bugetul pe 2020 
4. Se discută situația arhitecților cu dreptul de semnătură suspendat de mai mult de 5 ani, care sunt instrumentele 
pentru mutarea acestora la secțiunea de arhitecți fără drept de semnătură. Situația nu pare acoperită de regulamente, 
așa că se va solicita părerea Colegiului Director național.  
5. programul de activități pe 2020 se aprobă cu două remarci: ținând cont de capacitatea totuși limitată de organizare 
a filialei, se va pune accent în general pe acele proiecte care vor găsi ecou fie în filială fie printre parteneri. În plus, se 
solicită analizarea cu atenție a posibilității includerii filialei Oltenia în proiectul Anualei derulat în comun cu Prahova și 
Muntenia Vest, pentru că ar putea fi prea dificil de gestionat un număr atât de mare de lansări. Se recomandă 
includerea filialei Oltenia numai în cazul în care organizatorii vor fi absolut siguri că situația va putea fi gestionată.  
Dna. Tranculov acceptă însărcinarea de a explora posibilitatea organizării unor excursii de studii în Argeș și în afară. Se 
acceptă Chiojd ca o primă posibilitate de explorat.  



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 9 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office.oar@gmail.com 

6. Diverse, se ia la cunoștință de faptul că UAR va oferi un caracter cultural întâlnirii anuale a arhitecților din Argeș. Se 
ia la cunoștință de situația absenței PUZ-ului de zonă centrală din Curtea de Argeș și de contradicțiile existente în 
avizarea PUZ-urilor de către ISU Argeș. Se aprobă trimiterea unor adrese către Primăria Curtea de Argeș și către ISU 
Argeș, care se vor discuta în amănunt în ședința următoare de Colegiu Director 
Deși nu a fost inclusă inițial pe ordinea de zi, se discută și solicitarea Filialei Nord-Est de a majora taxa de înregistrare a 
proiectelor la 90 de lei. Părerile exprimate sunt în general de dezaprobare. Deși este cunoscută starea financiară a 
filialei, o creștere abruptă nu va fi acceptată cu ușurință de colegii care achită această taxă.  
C.D 11.01.2019 - discutare proiecte culturale ale Filialei și posibilitatea de a atrage fonduri și altele decât din timbrul de 
arhitectură (invitați Ioana Cerbu și Gerard Călin – Muzeul de la Golești). Se ridică problema punerii în valoare a 
cunoștințelor despre mediul rural din Argeș acumulate de specialiștii Muzeului. Se propune realizarea unui prim 
proiect, simplu, de acomodare a partenerilor (OAR Argeș și Muzeu) sub forma unei expoziții itinerante, finanțate din 
timbrul de arhitectură, care să servească la conștientizarea administrațiilor locale cu privire la patrimoniul rural 
gestionat de acestea. Dna. Cerbu, specializată în propunerea de proiecte cu finanțare internațională, informează 
colegiul că, dată fiind lipsa de experiență a OAR Argeș în gestionarea de finanțări, este puțin probabilă realizarea de 
proiecte pe fonduri europene sau norvegiene.  
Se discută și propunerea Arhitext de implicare în parteneriate privind Școala de vară de la Brăduleț, Trienala East-
Centric și Arhitectul Adaptabil.  
C.D. 15.02. 2019 - ședință deschisă, invitat prin telefon Alexandru Găvozdea, care informează participanții privind 
stadiul cel mai recent al proiectului de certificare a firmelor de proiectare. S-au reținut următoarele propuneri: 
- demararea unui proces de convingere a unei persoane/instituţii cu drept de iniţiativă legislativă de a-şi asuma un 
demers de revenire în legea 10 spre sensul originar al directivelor europene, anume acela de a îmbunătăţi sistemul de 
achiziţii publice. Prezenta formulare a punctelor m, n şi o ale articolului 9 este excesivă în raport cu prevederile 
directivelor europene care au declanșat acest demers; 
- urmărirea pe termen lung a scopurilor breslei arhitecților. Chiar dacă niște reglementări inițiale sunt iminente, 
acestea pot și probabil vor fi corectate în timp iar noi trebuie să fim pregătiți să ne susținem interesele atunci când se 
va pune problema corectării acestui sistem care se constituie acum; 
În plus, eu aș mai propune constituirea unui grup de reflecție, la nivel național, care să recomande cele mai potrivite 
răspunsuri pe care le putem noi aborda, ca actori în piață, în cazul punerii în practică a diverselor scenarii de certificare 
posibile. 
CD 15.03.2019 - Strategie atragere colegi în proiectele culturale ale Filialei 
Este informat Colegiul Director privind depunerea a 4 proiecte pentru finanțare din Timbrul de Arhitectură: Anuala 
Argeș-Prahova, Arhitectul Adaptabil, Școala de vară de la Brăduleț și Expoziția itinerantă în colaborare cu Muzeul din 
Golești. Se remarcă relația foarte bună creată cu Filiala Prahova și cu Muzeul de la Golești. Se discută felul în care pot fi 
cointeresați colegii din Filială spre a participa în proiectele culturale depuse. Se vor trimite informări și apeluri la 
implicare prin e-mail, dar decisivă va fi tot decizia personală a fiecăruia și deci discuțiile vor fi abordate individual.  
C.D. 29.03.2019 - ședință deschisă Colegiu director pe subiectul certificării firmelor de arhitectură. Discuții libere 
C.D. 26.07.2019 - propuneri Opera Omnia pentru Anuală, Atelierele De-a Arhitectura de la Golești, Cursuri Archicad 
Se discută în Colegiul director desemnarea arhitectului/arhitectei care să primească premiul Opera Omnia din partea 
filialei Argeș în cadrul Anualei de arhitectură Argeș-Prahova. Se propun diverse variante: Ion Popescu, Soare Pompiliu, 
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Anton Staicu, soții Mulțescu. Se aduce la cunoștința colegiului că Prahova l-a desemnat pentru premiul din partea lor 
pe arhitectul Sever Nițu. Se decide de comun acord desemnarea arhitectului Ion (Fane) Popescu. În plus, se mai 
propune și realizarea unei secțiuni In memoriam pentru arhitectul Nae Ernst. Dna. Gugui se oferă să obțină 
reproduceri după proiecte ale lui Nae Ernst pentru zona lacul Capra – Transfăgărășan. 
Se aprobă de principiu semnarea unui contract cu fundația De-a Arhitectura, prin care se va concepe un program de 
ateliere pentru copii la Muzeul din Golești și se vor îndruma voluntari locali pentru preluarea acestor ateliere după o 
primă ediție ghidată de reprezentanții De-a Arhitectura.  
Se discută derularea de cursuri pentru Archicad în filială, prin contract cu firma CONSOFT. Se convine ca un eventual 
surplus provenit din încasarea taxelor de participare la curs să fie folosit la acoperirea cheltuielilor fixe ale filialei din 
perioada de negociere și organizare a acestor cursuri (chirie, utilități). Se atrage atenția asupra faptului că un preț per 
participant este dificil de fixat, din cauza răzgândirii unora înainte de plata efectivă, ceea ce ar impune sarcini 
suplimentare asupra bugetului filialei.  
C.D. 13.09.2019 - relația cu Liceul de Artă Dinu Lipatti – invitați Ilinca Moraru-Ciurea, Radu Angheluș, Iulia Smaranda 
(profesori asociați în acest an la clasele de arhitectură). A fost invitat și dl. Naum Teodorescu, dar a declinat invitația pe 
motiv că are întâlnire aniversară de sfârșit de facultate. Teme de discuție – preselecție lucrări Anuală / secțiunea Viitori 
arhitecți, respectiv discutarea potențialului de colaborare pentru o eventuală prezență publică de zilele Piteștiului (mai 
2020).  
Trimitere reprezentant Argeș la Bacău pentru întâlnirea arhitecților implicați în învățământul de arhitectură mediu.  
Discutarea idei de cursuri după experiența Archicad și principii de organizare și formare a prețului. 
Ateliere De-a Arhitectura, semnare protocol (vezi atașament) 
Discutare două cazuri: 1) Alexandru Berevoianu, lipsă dovezi la proiecte. Pentru dl. Păunescu ne-a sosit o atenționare 
de la Primăria Curtea de Argeș.  
Se discută posibilitatea realizării unui proiect comun cu elevii claselor de arhitectură de la Liceul Dinu Lipatti pentru 
zilele Piteștiului (aprilie-mai 2020). Ilinca Moraru-Ciurea propune realizarea unui pavilion de carton și este aprobată și 
de ceilalți profesori asociați prezenți la întâlnire. În ce privește preselecția de lucrări pentru Anuală, se remarcă faptul 
că toți cei prezenți sunt abia intrați pe posturi, după retragerea dlui. Teodorescu, și au nevoie de timp pentru 
familiarizarea cu situația din Liceu. Vor sprijini acțiunea filialei, dar nu vor putea organiza un proces sistematic de 
selecție.  
Se aprobă trimiterea Ilincăi Moraru-Ciurea la Bacău pentru a discuta situația Liceelor de Artă din țară.  
Se discută experiența avută cu organizarea de cursuri Archicad. Lista de participanți a fluctuat foarte mult. Pentru 
cursurile următoare se propune încasarea unui avans și semnarea imediată a contractului cu fiecare participant.  
Se aprobă forma protocolului cu De-a Arhitectura pentru 3 ateliere la Golești în care se vor realiza machete din lemn 
care vor reproduce în forme libere tehnici tradiționale de construire.  
Se discută cazul Alexandru Berevoianu. Se constată că de două ori s-a întâmplat să se afle de proiecte neînregistrate la 
filială. Pentru unul dintre aceste (la fel în cazul Doru Păunescu) a sosit o întrebare de la Curtea de Argeș dacă un 
proiect depus la Primărie este înregistrat la noi. Pentru ambele cazuri, și pentru eventuale următoare, se convine să se 
procedeze treptat. La prima și a doua omisiune, atenționare și somare rectificare situație, la a treia omisiune 
constatată se va transmite cazul comisiei de disciplină.  
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C.D. 01.11.2019 
Având în vedere că s-a depășit momentul de încărcare organizatorică generat de Anuala Argeș-Prahova, revine în 
actualitate problema Conferinței Teritoriale și a modificării regulamentului Filialei. Vicepreședintele pe regulamente și 
legislație (dna. Milata) va forma echipă cu președintele filialei și cu secretara executivă pentru redactarea primei 
versiuni de regulament și pornirea demersurilor care vor duce la convocarea conferinței teritoriale extraordinare.  
Se aprobă raportul financiar al demersului de organizare a cursurilor Archicad 
Se discută adresele trimise către avizatori și Primăria Pitești la solicitarea unor arhitecți din filială, pentru clarificarea 
unor aspecte legate de procedură.  
Se discută ofertele primite din partea UNRMI de itinerare în Argeș a Trienalei de Restaurare. Se va relua subiectul în 
vederea combinării mai multor evenimente.  
Se discută impactul Anualei. Se convine că a crescut mult calitatea proiectelor, dar participarea arhitecților nu a 
crescut semnificativ. Se propune orientarea spre publicul larg, în viitor, și spre alte asociații profesionale. 
C.D. 06.12.2019. - Proiect regulament Filială, mutări în TNA 
Se discută proiectul de regulament al Filialei, unde se avizează regulamentul așa cum a rezultat în urma discuțiilor cu 
jurista Andreea Ceauș.  
Nu se ajunge la o concluzie privind posibilitatea filialei de a opera mutări în TNA în numele arhitecților despre care nu 
mai știm nimic, urmând ca subiectul să fie reluat în ședința de consiliu teritorial.   

ianuarie – decembrie 2020 
C.T. 10.07.2020 ordinea de zi aprobată: 
- Discuție mod desfășurare ședințe online – consultare procedură vot și înregistrare ședință: membrii Consiliului 
Teritorial cad de acord ca ședințele să se desfășoare ca și ședințele obișnuite prin exprimare verbală a votului și 
înregistrarea ședințelor numai cu informarea prealabilă si acordul participanților. 
- Discuție propunere responsabil de stagiu – Invitată Oana Androi – președintele spune câteva cuvinte despre ce 
presupune această poziție și  aspecte care trebuiesc rezolvate înainte de a încheia un contract de mandat. Se trec în 
revistă principalele îndatoriri ale responsabilului de stagiu, respectiv: urmărirea depunerii la termen a rapoartelor 
stagiarilor, întocmirea de observații pe rapoarte,  participarea la întâlnirile organizate la nivel național pe acestă temă 
și organizarea de conferințe de stagiu în număr de minim 2 /an. Se propune remunerarea responsabilului de stagiu cu 
500lei/lună brut și rectificarea bugetului Filialei pentru includerea acestei sume. Președintele invită la discuții libere  
membrii CT cu responsabilul de stagiu propus. Din discuții reies rezerve serioase privind încarcarea prea mare a 
stagiarilor cu indatoriri legate de raportarea activitatii lor profesionale si se exprima opinii conform carora 
responsabilul de stagiu nici nu ar fi necesar daca aceasta incarcare a stagiarilor ar fi redusa. Membrii CT care sunt în 
același timp și stagiari au subliniat că ar fi nevoie totuși de o persoană care să le explice suplimentar metodologia de 
stagiu. Consiliul solicită președintelui realizarea unei consultări cu stagiarii și arhitecții fără drept de semnatură din 
Argeș privind necesitatea resimțită de a beneficia de mai mult timp acordat de responsabilul de stagiu 
-Discuție vot Consiliu Național virament 5lei/dovadă și mărire plafon taxă dovadă, consultare membri Filială Argeș pe 
acest subiect – invitat Mihai Dordea 
Reprezentanții filialei Argeș în Consiliul Național fac un rezumat al discutiilor din CN care au condus la stabilirea unui 
plafon de 200lei/taxa de emitere a dovezii. S-a discutat nota de fundamentare transmisă de OAR Național care justifică 
suma de 5lei/dovadă care va fi încasată de acum înainte de la toate filialele. 
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-Discuții 3 scenarii bugetare 2020 pentru situația în care se va aproba în iulie/august contribuția suplimentară spre 
OAR național și mărirea plafonului taxei de dovadă: 
A.Abonament ZOOM + asigurare medicală Iulia (14,4 euro/lună) + dotări COVID + contract responsabil stagiu + 
virament OAR Național = acoperit de o dovadă de 70 lei  
B.Abonament ZOOM + asigurare medicală Iulia + dotări COVID + contract responsabil stagiu + virament OAR Național – 
sală de conferințe (chirie) = acoperită de o dovadă de 55 lei 
C.Abonament ZOOM + asigurare medicală Iulia + dotări COVID + virament OAR Național  = acoperită de o dovadă de 60 
lei 
- Amânare Conferință Teritorială - având în vedere situația de sănătate publică din acest moment, membrii CT sunt de 
acord ca este inoportună organizarea Conferinței teritoriale.  
- Se reactivează grupul de lucru pentru regulament Filială (Milata Slavinia, Alex Răuță, Iulia Coroș + voluntari) – direcții 
principale: funcționare filială situații speciale (ședințe online etc.) + acordare cu noile direcții de la național (care acum 
se discută – noua dovadă, oficiu de dată certă, poate și altele) 
- Chioșc lemn Muzeu Golești – cum putem să-i ajutăm cu un proiect – au fonduri,  facem o competiție internă? Poate 
pentru stagiari? – invitat Gerard Călin 
Reprezentantul Muzeului de la Golesti doreste sa se concretizeze colaborarea dintre Muzeu si Filiala prin realizarea 
unei structuri de lemn experimentale cu acoperis vegetal, in curtea Muzeului. Membrii CT si reprezentatii din CN atrag 
atentia ca inclusiv curtea Muzeului face parte din ansamblul istoric al Conacului Golesti si nu se pot amplasa constructii 
provizorii fara autorizatie, iar un eventual concurs in filiala pe acest subiect se impiedica de mai multe dificultati. 
- Diverse (propuneri din partea participanților) La solicitarea dnei. arh. Amalia Gugui, am abordat și problema studiului 
de fundamentare a PUG-ului Municipiului Pitești pe subiectul monumentelor istorice.  
Sunt trimise bugetul pe 2020 cu explicitarea în cifre a celor 3 variante descrise mai sus și o schiță de notă de 
fundamentare a costului dovezii pentru Argeș, calculată de secretarul executiv împreună cu președintele, fiind 
consultat și trezorierul. Ce se poate observa în buget este că am fost infirmați de realitate cu privire la încasările din 
dovezi anul acesta (suntem cam la 90% din previziuni). Toate cele 3 variante au mai multe implicații decât pot reieși 
din calculele pentru 2020, care se discută de principiu. Oricum, se va face și o consultare a membrilor Filialei Argeș 
pentru a vedea ce variante ar fi acceptabile.  
C.T.  25.09.2020: - Stabilire preț dovadă și termen de aplicare, stabilire condiții bugetare responsabil stagiari, diverse 
Au fost supuse la vot si aprobate documentele propuse de Colegiul Director. 
C.T. 12.11.2020: 
1. arh. Al. Răuță – scurtă prezentare a conținutului adresei primite de la OAR Național prin care ni se aduce la 
cunoștință, după data intrării în vigoare a HCT că nu este posibilă nici taxarea diferențiată a eliberarii dovezii de luare 
în evidență a proiectelor de arhitectură, nici subventionarea taxei pentru anumite categorii de proiecte. 
Se constată că este necesară amânarea aplicării HCT privind noua taxă de eliberare a dovezii până la data de 
01.12.2020 și eliminarea articolului din hotărâre care prevedea cuantum redus al taxei pentru anumite categorii de 
proiecte. În acest sens, se aprobă proiectul de rectificare a HCT din 23.09.2020 cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. Se aprobă și rectificarea bugetară ce decurge din această modificare de HCT. 
2. Bugetul 2021 – se face o scurtă prezentare a principalelor modificări aduse în bugetul 2021 față de buget 2020. 
Președintele informează consiliului că nu a fost încheiat un contract de mandat pentru responsabilului de stagiu, 
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demersul urmând a fi reluat anul următor. Până la ședința de CT din vară 2021, când se speră că se va mai clarifica 
situația cu pandemia, președintele își va asuma principalele atribuții ale responsabilului de stagiu. 
Se solicită votul pentru bugetul 2021 al Filialei – DA, în unanimitate. 
3. Se aduce la cunoștința membrilor CT că este a doua oară, în ultimii doi ani, când se aduc modificări unilaterale la 
contractul de închiriere pentru spațiul Filialei. De această dată ni se solicită constituirea unei garanții, fapt care ridică 
mai multe probleme legale. Președintele anunță că se va întocmi o adresa prin care se vor solicita clarificări cu privire 
la datele de contract și în măsura în care se vor lămuri aspectele semnalate se va semna noul act adițional la contract. 
Intervine dl arh Staicu Anton reiterând propunerea de a iniția o discuție comună UAR – OAR – UAP Pitești cu Primăria 
municipiului Pitești în vederea obținerii în folosință și renovării imobilului istoric din strada Târgul din Vale unde 
funcționează acum doar UAP Pitești. În acest sens, dl arh Anton Staicu a menționat ca forurile centrale UAR au  promis 
sprijin pentru derularea acestui demers comun. 
4. Raport președinte: 
- s-a adus la cunoștință stadiul proiectelor culturale: Arhitectul Adaptabil, Anuala OM și Sate model, cu precizarea că 
trebuie duse la bun sfârșit  înainte să demarăm și altele noi.  
- s-a facut o trecere în revistă a principalelor măsuri luate în privința securității și sănătății muncii, 
- s-a discutat prosibilitate lucrului la distanță și necesitatea dotării materiale a filialei în acest sens. 
- s-au prezentat reacțiile pozitive ale participanților la cursul de administrare a afacerii, curs ținut de Valentina Saygo 
pentru filiala Argeș și dorința continuării acțiunilor de acest gen. 
5. Diverse: 
- arh. Cosa Anca M – propune realizarea unei întâlniri online în locul mesei tradiționale de Crăciun organizată de filială, 
- președintele prezintă noul ghid de proiectare privind specificul rural, material realizat de Grupul rural, care cuprinde 
și sudul județului Argeș. Cu această ocazie se reamintește că ghidul privind restul județului nu a fost nici până acum 
modificat conform discuțiilor avute cu autorii. Principala problemă vine în urma faptului că Grupul rural intenționează 
să întreprindă demersuri de a introduce în documentațiile de urbanism de tip PATJ și PUG recomandările din ghidurile 
aferente zonelor respective. Având în vedere inadecvarea ghidului pentru Nordul județului, în soluțiile oferite pentru 
peisajul cultural argeșean, se pune problema modificării acestui ghid. Arh. Adonis Lemnaru se oferă să deschidă 
discuția cu arh. Ana Maria Goilav, membră a Grupului rural, care alcătuiește în acest moment ghidul de arhitectură 
eclezială din România. 
- se discută solicitarea Direcției Arhitect –Șef din cadrul Primăriei Pitești de desemnare a unui titular și a unui supleant 
în CTATU Pitesti. Arh. Anton Staicu și arh Amalia Gugui atrag atenția că nu mai poate continua funcționarea comisiei ca 
și până acum și este nevoie ca filiala să întocmească o adresă prin care să solicite lămuriri privind componența viitoare 
a comisiei, ce organizații profesionale au fost consultate în acest sens, adoptarea unor prevederi regulamentare pentru 
desfășurarea online a ședințelor comisiei. Președintele va întocmi o variantă inițială de scrisoare care va trimisa pe e-
mail tuturor membrilor CT, aceștia vor formula observații și propuneri, urmând ca forma finală să fie transmisă în 
termenul solicitat de Primăria Pitești. 
C.D. 17.01.2020 ordinea de zi aprobată: 

 Hotărâre de punere în aplicare sancțiune disciplinară 
 Organizare Conferință teritorială (comitet, secretariat, sală) 
 Organizare cursuri gratuite, venite de la OAR Național (administrarea afacerii) 
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 Lex Navigator – factură  
 Proceduri diverse din filială (casare documente vechi, casare parafe vechi, donație mobilier, loc cursuri) 
 Proiecte culturale (Anuală, Acoperișuri verzi, Oltenia și Arhitect Adaptabil) 
 Adresă ISU 
 Adresă Curtea de Argeș 
 Adresă primită de la Consiliul Județean 
 Diverse (propuneri) 

C.D. 12.06.2020 ordinea de zi aprobată: 
-Rectificare bugetară pe următoarele direcții – contract mandat responsabil stagiu, asigurare de sănătăte Iulia, 
abonament ZOOM, renunțare la sală, preț taxă dovadă. Vă spun de toate care s-au întâmplat într-o ședință astăzi la 
Consiliul Național și decidem împreună cum facem mai bine pentru filiala noastră. 
-Reluarea regulamentului Filialei și amânarea conferinței teritoriale.  
-Anuala – premiu Opera Omnia pe 2020, eventual sponsori – are loc o discuție exploratorie fără să se ajunga la o 
concluzie. 
-Diverse  
Președintele informează privind discuțiile legate de creșterea plafonului taxei de emitere a dovezii. Reluarea 
regulamentului Filialei și amânarea conferinței teritoriale se aprobă de către CD.  
C.D. 07.08.2020 ordinea de zi aprobată: 
- încheiere contract acordare tichete de masă secretar executiv: 
Se prezinta 2 oferte, iar colegiul opinează că sunt foarte putin diferențiate. Se optează pentru oferta Edenred. 
- informare stadiu taxa de emitere a dovezii. 
CD este de acord să se realizeze o consultare în filială privind taxa de emitere a dovezii. 
C.D. 11.09.2020 ordinea de zi aprobată: 
1. Luare la cunoștință rezultate consultare membri filială și stabilirea unei propuneri către Consiliul Teritorial (cuantum, 
tipuri de clădiri și termen de aplicare) 
2. Luare la cunoștință rezultate consultare stagiari și arhitecți fără drept de semnătură și stabilirea unei propuneri către 
Consiliul Teritorial pentru responsabil de stagiu (atribuții, retribuție) 
3. Stabilire destinație premiu Opera Omnia pe 2020 acordat de Filiala Argeș  
4. Diverse         _  
1. arh. Al. Răuță – scurtă prezentare a informațiilor rezultate în urma chestionării membrilor Filialei legat de taxa de 
dovada, funcționarea Filialei și așteptările membrilor: 
- așa cum a fost stabilit în ședințele anterioare, pentru consultarea membrilor privind modificarea taxei de emitere a 
dovezii a fost realizat un chestionar cu o paletă mai mare de abordare a acestei problematici și cu accent pe relația 
Filială – membri. 
- au fost centralizate un număr de 43 de răspunsuri într-un document, transmis ulterior spre știința membrilor. 
- aceste date statistice ne obligă să tragem mai multe concluzii și să acționăm în acest sens: 
 Avem o majoritate de peste 65% care sunt de acord cu propunerea valorilor de taxe dovezi, 
 Dintre opțiunile prezentate în chestionar, colegii înclină în mod semnificativ pentru ca Filiala să organizeze 

concursuri, anuale, expoziții, cursuri, excursii, întâlniri cu producători/furnizori, 
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 În ce privește categoriile de investiții pentru care se percepe o taxă redusă, părerile sunt foarte diverse, dar 
sugerez să ne rezumăm la: împrejmuiri, amplasare firme pe fațadă, amplasare chioșcuri/containere prefabricate 
cu suprafața mai mică de 15mp., desființări clădiri parter cu suprafața mai mică de 50mp. 

Arh. Milata Slavinia – propune să nu fie limitat doar la firme, ci să se includă toate mijloacele de publicitate. 
Se va redacta nota de fundamentare în sensul celor discutate și de comun acord se va propune Consiliului Teritorial 
următoarea formulare pentru aprobarea Hotărârii de stabilire a valorii TAXEI de emitere a dovezii de luare în evidență: 
- Se aprobă valoarea taxei pentru eliberarea dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură în cuantum de 70 
de lei pentru toate categoriile de investiții proiectate cu excepția proiectelor pentru împrejmuiri, amplasare mijloace 
publicitare, autorizații de amplasament pentru obiecte prefabricate mai mici de 15mp, desființări clădiri parter mai 
mici de 50mp. 
- Se aprobă valoarea taxei pentru eliberarea dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură în cuantum redus 
de 30 de lei pentru proiectele exceptate la art.1, respectiv proiectele privind împrejmuiri, amplasare mijloace 
publicitare, autorizații de amplasament pentru obiecte prefabricate mai mici de 15mp arie construită, desființări clădiri 
parter mai mici de 50mp arie construită. 
2. arh. Al. Răuță – scurtă prezentare a informațiilor rezultate în urma chestionării membrilor Filialei stagiari și arhitecți 
fără drept de semnătură: 
- se arată foarte mulțumit că au fost 20 de respondenți, ceea ce permite să avem o imagine de ansamblu asupra 
dorințelor stagiarilor și arhitecților fără drept de semnătură din Filială, 
- reiese din chestionar că 65% simt nevoia unei comunicări active cu responsabilul de stagiu. 
Acest lucru presupune o persoană familiarizată cu noile tehnologii de comunicare, plătită, care să aloce timp special, 
lunar, relației cu stagiarii. Au fost purtate discuții cu mai multe persoane din Filială și candidatul care s-a dovedit cel 
mai potrivit este arh. Oana Androi-Crăciun, care și-a declarat disponibilitatea în acest sens. 
De comun acord, membrii Colegiul Director aprobă deschiderea negocierilor privind un contract cu arh. Oana Androi-
Crăciun și propun Consiliului teritorial ca la rectificarea bugetară să se aloce o sumă de 500lei/lună în acest scop. 
3. Stabilire destinație premiu Opera Omnia pe 2020 acordat de Filiala Argeș  
De comun acord se stabilește acordarea unui premiu postum, în cadrul proiectului cultural Anuala de Arhitectură OM 
(Oltenia Muntenia) pentru întreaga activitate, cuplului de arhitecți Maria și Alexandru Mulțescu. 

ianuarie – decembrie 2021 
25 martie 2021 -  o ședință de urgență împreună cu membrii CTATU Pitești, pe tema variantei preliminare a Planului 
Urbanistic General al municipiului Pitesti – s-au formulat puncte de vedere si au fost transmise elaboratorului PUG si 
Primariei municipiului Pitesti.(scrisoare atașată) 
30.07.2021 ordinea de zi aprobată: 
1) Demolare service Bascov – invitată arh. Andreea Tache, alături de care am purtat câteva discuții preliminare cu 
firmele implicate.  
2) O nouă sesiune de finanțare din timbrul de arhitectură (și alte discuții din Consiliul Național) – informare – invitat 
arh.Dragoș Dordea – reprezentant Argeș în Consiliul Național 
3) Adresă către principalele administrații din județ privind expirarea actelor (CU, avize, PUZ, PUD) pe timpul stării de 
alertă (propunere arh. Amalia Gugui) – vedeți propunere scrisoare în atașament. 
4) Rectificare bugetară – am semnat două contracte de prestări servicii (Velux și Tondach) – cu promisiunea că vor fi 
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folosiți banii pe proiectele în care Filiala ori este inițiator, ori partener – atașat excel-ul cu bugetul rectificat (linia 
bugetară 12.2 – rândul 129). În principal, vorbim de Anuala OM și Pe Topolog în sus.  
5)Diverse. 
1) S-a prezentat în fața Consiliului Teritorial informația că LIDL România dorește realizarea unui magazin în localitatea 
Bascov, lângă intrarea în Pitești, pe un teren pe care-l dorește achiziționat liber de construcții. Pe acel teren se află 
ridicate o serie de construcții, printre care se distinge clădirea fostului service IATSA, proiectată de arh. Adrian Mahu, 
cu acoperiș de tip paraboloid hiperbolic din pânză de cabluri tensionate. Discuția s-a centrat pe posibilitatea de a 
declara monument clădirea, ținându-se cont de procesul de un an de evaluare, timp în care s-ar putea găsi alți 
investitori. Totuși, s-a ridicat problema să nu se folosească acest procedeu doar ca o șicană la adresa investitorilor.  
2) Dragoș Dordea prezintă intenția sa de a realiza un proiect cultural despre locurile memorabile din Câmpulung 
Muscel fixate în literatura română. Se avansează opinia că poate acest proiect nu se potrivește actualului apel de 
proiecte cu o componentă pronunțată de cercetare și ar fi mai bine să fie prezentat în februarie.  
3) La propunerea dnei arh. Amalia Gugui, care reclamă faptul că există administrații publice din Argeș care nu iau în 
considerare faptul că pe perioada stării de alertă nu expiră acte emise de autoritățile publice, se hotărăște realizarea 
unei adrese către CJ Argeș, care să lămurească situația PUZ-urilor și PUD-urilor pe perioada stării de alertă, cu 
rugămintea să difuzeze răspunsul către toate administrațiile din Argeș.  
4) Se adoptă rectificarea bugetară care prevede ca sumele din sponsorizări să fie folosite pentru proiecte culturale. 
5) Dl. arh. Anton Staicu reclamă faptul că se montează cutii pentru contoare gaze în poziții nepotrivite pe domeniul 
public, fără precauții față de lovire, sau direct prinse de monumente istorice. Deși a întocmit mai multe adrese către 
distribuitorul de gaze, acesta nu a răspuns satisfăcător. Se decide sesizarea Direcției Județene de Cultură Argeș  
12.11.2021 
1)buget 2022, cu propunerea, pe lângă aprobarea bugetului, și transformarea unei mici rezerve în euro. Principalele 
modificări față de bugetul de anul trecut sunt: organizarea unei conferințe teritoriale – care ne va ocupa practic tot 
începutul anului viitor – o mică sumă pentru activități cu stagiari și culturale –din sponsorizări - și încă una pentru 
dotarea filialei cu un calculator (poate cu monitor) – pentru care preconizez că o parte din bani vin din Anuală. În plus, 
o actualizare cu inflația pe ultimii 4 ani a indemnizației de presedinte si a secretarului executiv .  
2) Raport activitate președinte - verbal 
3) Aprobarea ca responsabil de stagiu pentru Radu Angheluș  
4) Discutarea de principiu a temei concursurilor de arhitectură în diverse zone din Argeș, pe care le considerați 
potrivite. 
5) Diverse – stadiu proiecte culturale, dotări filială. 
- Se aprobă propunerea de buget, cu o ușoară mărire suplimentară de salariu pentru secretarul executiv, la 
propunerea unui membru al Consiliului Teritorial.  
- Se discută situația fostului service Dacia, inclusiv demersurile făcute către doi experți tehnici pentru obținerea unei 
oferte de expertizare. În contextul dezbaterii anterioare pe buget se discută inclusiv contractarea unui avocat pentru 
consilierea filialei în astfel de discuții care ușor se pot transforma în dispute legale.  
- Se aprobă preluarea funcției de responsabil de stagiu de dl. arh. Radu Angheluș 
- Se trec în revistă trei propuneri ale lui Alex Răuță privind concursuri în Pitești (relație centru pietonal – zona Crinului, 
parc nou în Pădure Trivale și traversarea căii ferate spre parcurile din lungul Râului Argeș). Se discută ideea de a 
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organiza workshopuri pe diverse teme din oraș, cu solicitarea de finanțări din partea administrațiilor locale și cu 
participarea unor grupe de studenți de la UAUIM.  
C.D. - întâlnirile au avut loc fie la sediul Filialei, fie online, cu o frecvență apropae lunară, iar discuțiile au vizat 
activitatea curentă și propunerile pentru aprobarea/informarea Consiliului Teritorial  si a membrilor. 

ianuarie – alegeri 2022 
C.T. 28. 02:  convocare Conferință Teritorială 
Proiect regulament cu observațiile Colegiului Director Național 
Proiect – Arhitecți în administrație (aprobat deja de Consiliul Național) 
Corespondență Primăria Pitești cu OAR Național și cu noi pe tema unui eventual concurs pe Parcul Trivale 
Se aprobă organizarea și desfășurarea Conferinței teritoriale ordinare a Filialei Teritoriale Argeș OAR în data de 12 mai 
2021. În situația în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum, se procedează la a doua convocare a Conferinței 
Teritoriale pentru data de 19.05.2022. 
  Scopul organizării Conferinței teritoriale ordinare a Filialei Teritoriale Argeș OAR este de: 
(1) adoptarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Filialei Argeș, 
(2) aprobarea Raportului consolidat ale forurilor de conducere și Comisiilor Filialei din mandatul mai 2018 – mai 2022; 
(3) stabilirea candidaţilor propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului; 
(4) alegerea preşedintelui filialei teritoriale;  
(5) alegerea membrilor consiliului de conducere teritorial; 
(6) alegerea membrilor comisiei de cenzori şi ai comisiei de disciplină, constituite la nivel teritorial; 
(7) alegerea delegaţilor şi supleanţilor pentru Conferinţa naţională a Ordinului din 1-2iulie 2022, în conformitate cu art. 
10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului. 
Arhitecți în administrație  este un proiect cu finanțare din timbrul de arhitectură, coordonat de Răuță Alexandru în 
colaborare cu echipa  OAR Național, care urmărește creșterea interesului arhitecților pentru funcțiile din administrația 
publică locală - în vederea asigurării unui nivel adecvat de suport profesional de specialitate pentru deciziile legate de 
mediul construit. 
C.T. 28.04:  Conferința teritorială mai 2022 – organizare și precizări privind candidaturile. 
Parteneriat cu Fundația Arhitext design în vederea realizării proiectului: ” Adâncimea sufletească a urmei” 
depus spre finanțare la AFCN în sesiunea II/2022 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 
consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 
consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

Filiala a fost reprezentată în Consiliul Național de Dragoș Dordea și Alexandru Răuță. Dragoș Dordea a fost invitat 
periodic la ședințele Consiliului Teritorial (cel puțin una pe an), în principal în legătură cu activitatea Grupului Rural 
pentru județul Argeș, certificarea firmelor de proiectare, discuțiile legate de schimbarea taxei de înregistrare a 
proiectelor de arhitectură și programele de finanțare prin timbrul de arhitectură. Subiectele de pe agenda Consiliului 
Național care au fost aduse în discuția Consiliului Teritorial din cauză că au fost relevante pentru ordinea de zi, au mai 
fost: colectarea și folosirea fondurilor din timbrul de arhitectură (inclusiv rolul dovezii de înregistrare a proiectelor 
pentru această colectare), reglementările privitoare la stagiu și schimbările legislative în care Ordinul a intervenit în 
dezbateri.  
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1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 
06/09: Ordine de zi:         
1.  Constituirea comisiei teritoriale de disciplină 
a. Alegerea președintelui Comisiei,  
b. Semnarea contractelor de mandat 2018 – 2022 ale membrilor Comisiei, 
c. Preluarea Registrului de cazuri și a ștampilei Comisiei, 
d. Înființarea Registrului de intrări – ieșiri al Comisiei teritoriale de disciplină, 
e. Numirea secretarului comisiei teritoriale de disciplină. 
2.   Adoptare reglementări privind modul de organizare și funcționare al comisiei. 
Se constată întrunirea condițiilor și se declară deschisă ședința (cvorum: 4/4 )    
Membrii prezenți hotărăsc în unanimitate de voturi alegerea președintelui Comisiei în persoana dlui arh. Șerban 
Constantinescu. Se comunică secretarului executiv componența Comisiei de disciplină pentru redactarea/completarea 
și semnarea contractelor de mandat. 
Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, publicat în 
Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 13 august 2018, și ale Regulamentului de organizare și funcțiionare al 
Filialei Argeș, se ia act de prevederea că pentru filialele teritoriale care au până la 250 de membri Comisia este 
constituită din 7 membri, dintre care 5 titulari şi 2 supleanţi. 
Astfel, prin prezentul Proces verbal, se va solicita Colegiului director al Filialei: 
a. desemnarea secretarul executiv și pentru funcţia de secretar al comisiei teritoriale de disciplină, 
b. pentru prima întrunire a Conferinței teritoriale se va solicita înscrieri pentru completarea locurilor rămase vacante în 
Comisie, respectiv 1 membru titular și 2 membri supleanți. 
Se fac cunoscute statutul și atribuțiile membrilor Comisiei. 
Arhiva și ștampila Comisiei de disciplină se păstreaza la secretariatul Filialei. 
Membrii Comisiei vor primi pentru studiu și aprofundare Regulamentul de organizare si functionare al O.A.R., 
Regulamentul – cadru de organizare si functionare al filialelor O.A.R. si Codului de procedura privind activitatea 
jurisdictionala a Comisiilor de disciplina ale filialelor teritoriale si cea a Ordinului, aprobat prin Hotararea Consiliului 
National al OAR nr.551 din 24.02.2006.  Se declară închisă ședința 
09/11: În vederea adminterii sesizării domnului M. M.S. referitor la conduita profesională a doamnei arh. Predescu 
Ana Maria, adresă înregistrată la secretariatul Filialei în data de 27.09.2018, Comisia teritorială de disciplină s-a întrunit 
în ședință ordinară pentru consultarea documentelor/înscrisurilor probatorii și audierea părților implicate. După 
audieri, s-a solicitat pârâtului și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  
ianuarie – decembrie 2019 
Au fost 3 întîlniri ale membrilor comisiei în vederea soluționării plângerii dl.M. M.S. referitor la conduita  profesională a 
dnei arh. Predescu Ana Maria, adresă înregistrată la secretariatul Filialei în data de 27.09.2018. Dosarul a fost închis cu 
sanționarea cu vot de blam a dnei arhitect în cauză. 

ianuarie – decembrie 2020 – fără activitatea comisiei 

ianuarie – decembrie 2021 – fără activitatea comisiei 
ianuarie – alegeri 2022 – fără activitatea comisiei 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 19 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office.oar@gmail.com 

1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 
alegeri – decembrie 2018  - nu au fost constituite grupuri de lucru. 
ianuarie – decembrie 2019 

Grup de lucru pentru redactarea propunerii de regulament a Filialei: Iulia Coroș, Andaluzia Milata, Alexandru Răuță, 
coordonator Andaluzia Milata. Se redactează o primă versiune a regulamentului prin colaborare Alexandru Răuță cu 
Iulia Coroș. La propunerea Iuliei Coroș, se introduc în regulament prevederi dezbătute pentru regulamente mai vechi 
ale OAR, privind înființarea unui Oficiu de dată certă, a unui fond documentar și a unei arhive de proiecte. La 
propunerea lui Alexandru Răuță se definesc în regulament câteva principii și limite ale activității economice care poate 
fi derulată de filială. Se dezbate această primă versiune cu Andaluzia Milata, ocazie cu care se clarifică folosirea unor 
termeni și se coordonează între ele articolele propuse. 

ianuarie – decembrie 2020 
Grup de lucru pentru redactarea propunerii de regulament a Filialei: Iulia Coroș, Andaluzia Milata, Alexandru Răuță, 
coordonator Andaluzia Milata. Se solicită o actualizare a regulamentului prin colaborarea dintre  Andaluzia Milata cu 
Coșa Anca M și cu sprijinul Iuliei Coroș.  

ianuarie – decembrie 2021 
Grup de lucru pentru redactarea propunerii de regulament a Filialei: Iulia Coroș, Andaluzia Milata, Alexandru Răuță, 
coordonator Andaluzia Milata. Se solicită o actualizare a regulamentului prin colaborarea dintre  Andaluzia Milata cu 
Coșa Anca M și cu sprijinul Iuliei Coroș – nu a avut activitate în anul 2021.  

ianuarie – alegeri 2022 
- pregătirea materialelor Conferinței teritoriale. 

1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 
publice locale / an 
alegeri – decembrie 2018  

- Participare lunară la lucrările de avizare în cadrul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Consiliului Local Pitești: arh. Staicu Anton, arh. Soare Pompiliu și arh. Alexandru Răuță 
- La structura din cadrul Consiliului Județean Argeș au participat: arh. Gugui Amalia, arh. Mirion Gabriela, arh. Toader 
Addina Michaela, arh. Dascalu Mariana. 

ianuarie – decembrie 2019 
Participare lunară la lucrările de avizare în cadrul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Local Pitesti: arh. Staicu Anton, arh. Soare Pompiliu și arh. Alexandru Răuță 
În general se remarcă o discutare mai degrabă superficială a proiectelor în cadrul acestei comisii, dată fiind graba cu 
care este condusă ședința. În general, se răspunde la problemele ridicate de Direcția Arhitect-Șef și de reprezentanții 
ISU Argeș. Reprezentanții OAR mai intervin atunci când relația dintre domeniul public și cel privat nu este clarificată și 
atunci când vecinătățile tratate de proiect sunt superficial abordate. Nu se poartă decât rareori discuții la nivel de 
principiu și nu se alocă timp PUG-ului Municipiului Pitești. 

ianuarie – decembrie 2020 
- Participare lunară la lucrările de avizare în cadrul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Consiliului Local Pitești: arh. Staicu Anton, arh. Soare Pompiliu și arh. Alexandru Răuță 
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În ultima perioadă, prezența membrilor în vârstă ai comisiei a fost foarte scăzută, în principal datorită temerilor 
ridicate de posibilitatea de infectare. Cu toate acestea, activitatea comisiei nu s-a mutat pe o platformă online, 
desfășurându-se cu prezență redusă.  
În noiembrie 2020 se primește solicitare de la Primăria Pitești pentru propunerea de membrii în vederea  refacerii 
componenței comisiei. În decembrie 2020, în plus față de observațiile agreate în Consiliul Teritorial, și in urma unor 
discuții telefonice cu Arhitectul-Șef al municipiului se transmite o listă cu mai multe propuneri decât cele solicitate 
inițial cu speranța ca în comisie vor fi acceptați mai mulți specialisti decât până acum.  
- Participare lunară la lucrările de avizare în cadrul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Consiliului Județean Argeș: arh. Elena Dumitrescu, supleant – arh. Cătălin Cozma 
Ședințele organizate la Consiliul Județean se desfășoară online și astfel pot participa regulat atât reprezentanții invitați 
ai avizatorilor cât și reprezentanții elaboratorilor de documentații supuse avizării. Membrii comisiei desemnați de OAR 
Argeș primesc regulat materialele pentru ședința următoare cu câteva zile în avans. Astfel, au timp să pregătească 
observațiile și acest lucru este important pentru a putea să se exprime în ședință.  
- Participare la lucrările Comisie de publicitate stradală din Primăria Pitești. Filiala, la solicitarea Primăriei Pitești, i-a 
desemnat pe arhitecții Anda Domnișoru și Mihail Naum Teodorescu. Membrii desemnați nu au fost până în prezent 
convocați și nici nu au cunoștință să se fi desfășurat vreo activitate a acestei comisii. 

ianuarie – decembrie 2021 
Participare lunară la lucrările de avizare în cadrul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Local Pitești: arh. Staicu Anton și arh. Alexandru Răuță 
În general se remarcă o schimbare substanțială de ton și atenție acordată în discutarea proiectelor în cadrul acestei 
comisii. Comisia este mult mai numeroasă, cu specialiști și din afara județului, invitații urmăresc mult mai îndeaproape 
implicațiile legale și procedurale ale documentațiilor, se pune un accent mult mai mare pe calitatea intervențiilor 
propuse în oraș. Din păcate, cel puțin pentru o perioadă, luarea deciziilor a fost mult mai dificilă pentru cazurile 
complexe, mai ales din cauză că invitați din partea consiliului local domină discuțiile și dau tonul abordării proiectelor, 
deși nu au drept de vot în comisie. În plus, un reprezentant ales face parte din comisie și are drept de vot, ceea ce, din 
păcate nu face decât să descurajeze discuția tehnică în favoarea aspectelor procedurale și de verificare legală a 
documentelor, care și-ar avea locul în comisia de urbanism din Consiliu Local, în dialog direct cu funcționarii. Acest 
lucru se schimbă treptat însă, deși lent, mai ales de când reprezentanții consiliului local invitați au realizat că situațiile 
ajunse în discuția acestei comisii sunt în general complicate, cu multe implicații profesionale și rareori soluțiile sunt 
scoase în evidență de discuțiile procedurale.   
În continuare PUG-ul Municipiului Pitești este blocat, deși în acest an s-au organizat mai multe dezbateri fie destinate 
publicului larg, fie comunității de afaceri. În interiorul administrației locale nu se găsesc voci suficient de convingătoare 
care să determine votarea variantei preliminare a PUG Pitești.  
Publicitate stradală – s-a activat și comisia de publicitate stradală, s-a propus un regulament, dar dezbaterea nu s-a 
dovedit foarte consistentă.  
Câmpulung – Un nou arhitect-șef a fost angajat la Câmpulung, ceea ce a dus și la revotarea CTATU în Consiliul Local. 
Din păcate, după ce inițial au fost solicitate 6 propuneri din partea OAR Argeș, la revotarea CTATU au rămas doar doi 
membri OAR, fără supleanți. Și la Câmpulung situația PUG pare blocată, deși beneficiază de o echipă cu multă 
experiență în documentațiile de urbanism.  
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Curtea de Argeș – CTATU Curtea de Argeș se pare că nu a beneficiat de o activitate bogată. Se întrunesc rareori, pentru 
construcții minore, iar discuțiile sunt profesionale, fără probleme 
Județ - Ședințele organizate la Consiliul Județean se desfășoară online și astfel pot participa regulat atât reprezentanții 
invitați ai avizatorilor cât și reprezentanții elaboratorilor de documentații supuse avizării. Membrii comisiei desemnați 
de OAR Argeș primesc regulat materialele pentru ședința următoare cu câteva zile în avans. Astfel, au timp să 
pregătească observațiile și acest lucru este important pentru a putea să se exprime în ședință.  

ianuarie – alegeri 2022 – continuare acțiuni 2021. 

1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 
alegeri – decembrie 2018  

- Incărcarea datelor a fost asigurată atât de membri, cât si de secretariatul Filialei, iar semnarea dovezilor de către 
președinte sau vicepreședinte delegat. 
- Au avut loc discuții repetate în Colegiul Director al filialei Argeș și în Consiliul de Conducere Teritorial cu privire la 
faptul că numărul de proiecte înregistrat este probabil cu mult mai mic decât numărul real de proiecte depuse spre 
autorizare în primării. Direcția de acțiune principală care s-a conturat în urma acestor discuții a fost aceea de a încerca 
să convingem primăriile să solicite aceste dovezi. Această direcție s-a conturat în urma observării faptului că Primăria 
Pitești nu a răspuns de mai mult de 3 luni la o adresă care solicita numărul de TNA al arhitecților care au depus 
proiecte afișate pe site-ul primăriei drept autorizate dar care nu se regăseau în SIOAR. S-a conturat ideea conform 
căreia ar fi de preferat discutarea directă cu reprezentanții primăriilor despre cerințele legii, din moment ce aceștia 
preferă să nu reacționeze la adrese oficiale.  

ianuarie – decembrie 2019 
- Incărcarea datelor a fost asigurată atât de membri, cât si de secretariatul Filialei, iar semnarea dovezilor de către 
președinte sau vicepreședinte delegat. 
- S-a reluat dialogul cu autoritățile referitor la importanța dovezilor, iar activitatea de convingere s-a desfășurat în 
principal de către președintele filialei împreună cu secretara executivă, cu ocazia întâlnirilor cu administrațiilor locale 
organizate de ISU Argeș și de Serviciul Arhitect Șef din subordinea Consiliului Județean. Reprezentanții administrațiilor 
locale, la nivel de funcționari, sunt receptivi la argumentele prezentate privind conținutul cadru al dosarelor de 
autorizare, dar la nivel politic se reproșează deseori obligația de a colecta Timbrul de Arhitectură.  

ianuarie – decembrie 2020 
- Încărcarea datelor a fost asigurată atât de membri, cât si de secretariatul Filialei, iar semnarea dovezilor de către 
președinte sau vicepreședinte delegate, Milata Slavinia. 
- Spre deosebire de anii trecuți, când activitatea de convingere s-a desfășurat în principal de către președintele filialei 
împreună cu secretara executivă, cu ocazia întâlnirilor cu administrațiilor locale organizate de ISU Argeș și de Serviciul 
Arhitect Șef din subordinea Consiliului Județean, anul acesta nu au mai avut loc întâlniri directe. În același timp însă, s-
au putut constata ocazional cereri de dovadă depuse de arhitecți din Filială, unde în certificatul de urbanism nu era 
menționat în mod expres acest document. Asta dă speranță că arhitecții din filială înțeleg că înregistrarea proiectelor 
este importantă și o fac fără să-i oblige cineva.  
S-au remarcat cereri din partea unor administrații locale de emitere dovezi de înregistrare a unor proiecte care nu 
aveau componenta de arhitectură.  
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În plus, ca provocare suplimentară, au aparut din ce în ce mai des cereri de eliberare dovezi cu mai multe locuințe pe 
un lot, situații în care de obicei se cere PUZ. Am considerat totuși de cuviință ca aceste situații de legalitate sunt 
rezolvate la alt nivel decât cel al filialei și țin mai degrabă de competenta RUR și de mijloacele de dezmembrare puse la 
dispoziție de lege care permit evitarea PUZ pentru parcelare. Se va întocmi totuși o solicitare de consiliere legală pe 
acest subiect din partea angajaților specializați ai OAR național.  

ianuarie – decembrie 2021 
Încărcarea datelor a fost asigurată atât de membri, cât si de secretariatul Filialei, iar semnarea dovezilor de către 
președinte sau vicepreședinte delegate, Milata Slavinia. 
S-a constatat o creștere a numărului de înregistrări de proiecte de arhitectură. Cel puțin un motiv pentru această 
creștere îl reprezintă cererile de dovadă OAR înscrise în certificatele de urbanism emise în mediul rural. 

ianuarie – alegeri 2022 
- idem 2021. 

1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 
alegeri – decembrie 2018  

S-a organizat o întâlnire cu ISU Argeș și cu reprezentanții primăriilor din județul Argeș. În cadrul întâlnirii, 
reprezentanții ISU Argeș au explicat cele mai recente modificări legislative și au atras atenția reprezentanților 
primăriilor asupra celor mai frecvente greșeli care se pot comite în activitatea de avizare și autorizare. Președintele 
OAR Argeș a fost invitat să ia cuvântul și a explicat reprezentanților primăriilor despre necesitatea legală a includerii 
dovezii de luare în evidență a proiectelor de arhitectură în dosarele de autorizație și de rolul jucat de această dovadă în 
orientarea fondurilor colectate pentru timbrul de arhitectură. În cadrul aceleiași acțiuni au fost distribuite și adrese 
către primării de cărte secretarul executiv în care se explica același lucru. 
Corespondenta electronica privind activitatea ordinului si a altor filiale si/sau arhitecti. 

ianuarie – decembrie 2019 
1.8.1. S-a organizat o întâlnire cu ISU Argeș și cu reprezentanții primăriilor din județul Argeș. În cadrul întâlnirii, 
reprezentanții ISU Argeș au explicat cele mai recente modificări legislative și au atras atenția reprezentanților 
primăriilor asupra celor mai frecvente greșeli care se pot comite în activitatea de avizare și autorizare. Președintele 
OAR Argeș a fost invitat să ia cuvântul și a explicat reprezentanților primăriilor despre necesitatea legală a includerii 
dovezii de luare în evidență a proiectelor de arhitectură în dosarele de autorizație și de rolul jucat de această dovadă în 
orientarea fondurilor colectate pentru timbrul de arhitectură. În cadrul aceleiași acțiuni au fost distribuite și adrese 
către primării de cărte secretarul executiv în care se explica același lucru. 
1.8.2. Corespondență electronică privind activitatea ordinului și a altor filiale și/sau arhitecți. 
Filiala Argeș, prin secretara executivă, a retransmis 
dintotdeauna către membri corespondența primită de la 
secretariatul central și la fel s-a procedat și cu e-mailurile 
primite de la filiale care au fost de interes profesional. 
Această deprindere s-a menținut și în 2019.  
1.8.3. Curs începători Archicad, 30.08-1.09.2019 (vezi foto) 
1.8.4. Curs avansați Archicad, 20.09-22.09.2019 
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ianuarie – decembrie 2020 
După succesul avut în 2019 cu organizarea de cursuri Archicad, a fost solicitată ofertă și de la firme specializate pe 
oferirea de cursuri Revit, dar prețurile oferite au fost mult mai mari decât pentru Archicad. A fost explorată și 
posibilitatea ca aceste cursuri să fie ținute de un membru al filialei, care însă nu are logistica necesară unei astfel de 
activități.  

Filiala a fost implicată și în co-organizarea cursului de 
administrarea afacerii, ținut de Valentina Saygo prin Caravana 
OAR. Deciziile luate împreună cu angajații OAR Național, de a 
amâna cursurile ce urmau a se ține fizic în martie, de a ține cursul 
online în octombrie, de a suplimenta numărul de cursanți pentru 
arhitecți din afara Filialei s-au dovedit juste prin prisma participării. 
Feedbackul organizat și spontan primit a fost foarte bun din partea 
participanților.  

Corespondenta electronica privind activitatea ordinului si a altor filiale si/sau arhitecti. 
Filiala Argeș, prin secretara executivă, a retransmis dintotdeauna către membri corespondența primită de la 
secretariatul central și la fel s-a procedat și cu e-mailurile primite de la filiale care au fost de interes profesional. 
Această deprindere s-a menținut și în 2020. În plus, au fost trimise periodic spre membrii filialei scrisori de informare 
din partea președintelui cu privire la subiectele aflate în dezbatere locală (PUG Pitești) sau în Consiliul Național (taxă 
dovadă). 

ianuarie – decembrie 2021 
- Nu au fost organizate activități de formare profesională continuă la nivelul filialei, dar membrii au fost informați de 
cursurile organizate de OAR Național (case pasive, devize) la care unii au și participat.  
- Corespondenta electronica privind activitatea ordinului si a altor filiale si/sau arhitecti. 
Filiala Argeș, prin secretara executivă, a retransmis dintotdeauna către membri corespondența primită de la 
secretariatul central și la fel s-a procedat și cu e-mailurile primite de la filiale care au fost de interes profesional. În 
plus, au fost trimise periodic spre membrii filialei scrisori de informare din partea președintelui cu privire la subiectele 
aflate în dezbatere locală (PUG Pitești) sau în Consiliul Național.  

ianuarie – alegeri 2022 
Nu au fost organizate activități de formare profesională continuă la nivelul filialei, dar membrii au fost informați de 
cursurile organizate de OAR Național și alte Filiale. 

1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 
alegeri – decembrie 2018  
Nu au fost organizate conferinte de stagiu. 
ianuarie – decembrie 2019 

Nu au fost organizate conferinte de stagiu. S-a propus și s-a aprobat în Colegiul Director formarea unui parteneriat cu 
Filiala București a OAR privind organizarea de conferințe de stagiu. În fond, majoritatea stagiarilor înscriși la noi 
activează de fapt în București.  
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ianuarie – decembrie 2020 
Nu au fost organizate conferinte de stagiu. S-a propus și s-a aprobat în Colegiul Director formarea unui parteneriat cu 
Filiala București a OAR privind organizarea de conferințe de stagiu. În fond, majoritatea stagiarilor înscriși la noi 
activează de fapt în București. În plus, se constată o scădere treptată a numărului de stagiari, care va fi urmărită cu 
atenție pe parcursul lui 2021. S-a încercat angajarea unui responsabil de stagiu, care să fie familiarizat cu mediul online 
și care să poată aloca mai mult timp stagiarilor decât vicepreședintele desemnat. Din păcate, după prezentarea 
candidatei în Consiliul Teritorial, pentru aprobarea rectificării bugetare, aceasta s-a răzgândit, considerând 
remunerația prea mică. Se vor căuta soluții în a doua parte a lui 2021, după ce va fi clarificată situația pandemiei și se 
va pune problema organizării acestor conferințe cu participare directă.  

ianuarie – decembrie 2021 
Nu au fost organizate conferințe de stagiu la nivelul filialei, dar stagiarii au fost informați de conferințele organizate la 
nivel national, unde o parte au și participat.  În noiembrie 2021 a fost votat în Consiliul Teritorial un nou responsabil de 
stagiu, cu rugămintea expresă de a face măcar o întâlnire cu stagiarii la începutul lui 2022. 

ianuarie – alegeri 2022 februarie 2022 
04.02 - întâlnire online cu stagiarii pe tema „Economia de energie” și cu sprijinul Velux, Cortizo și Wienerberger. 
După prezentările exemplelor oferite de firmele menționate a avut loc o discuție pe portofoliul prezentat la interviul 
de acordare a dreptuilui de semnătură de către arh. Lemnaru Adonis. Apoi s-a discutat felul în care filiala poate 
organiza conferințele de stagiu astfel încât să fie cât mai de folos participanților (vizite pe șantier, cursuri de negociere, 
prezentări potofolii proprii). 

1.10. Evenimente profesionale și culturale organizate 
alegeri – decembrie 2018  

1.10.1. Anuala de arhitectură 2018, a fost preluată din mers de la conducerea anterioară. A fost stabilit un regulament 
de participare, un calendar și un format tip de panou. Au fost susținute multiple sesiuni telefonice de convingere a 
membrilor filialei să participe, de către secretarul executiv președinte și membrii Colegiului Director al filialei. În urma 
unei prime etape destul de slabe de colectare de lucrări, s-a decis în Colegiul Director prelungirea termenului de 
predare și deschiderea unei secțiuni speciale pentru tinerii arhitecți, fără condiții legate de realizarea proiectului pe 
teren, unde se puteau introduce și proiecte de diplomă. Această decizie a fost luată în urma părerii unanime în 
Colegiul Director că participarea slabă din prima etapă s-a datorat faptului că au fost acceptate numai lucrări descrise 
prin fotografii, nu prin randări. În urma unor noi campanii telefonice au fost strânse suficiente panouri, astfel încât, 
împreună cu panourile realizate pentru ilustrarea premiului Opera Omnia și cu panourile prezentate în afara 
concursului de un membru al Colegiului Director, să fie realizată o expoziție de bună calitate și de oarecare anvergură. 
În ultimul moment, a fost acceptată și o cerere din partea sucursalei Argeș a Uniunii Arhitecților, de a fi găzduite în 
același spațiu cu Anuala panourile primite pentru concursul organizat pentru amenajarea Grădinii Publice din Pitești. 
Evenimentul a beneficiat de un juriu de foarte bună calitate (arh. Emil Ivănescu, arh. Mina Sava, arh. Dorin Ștefan) iar 
mediatizarea festivității de premiere a fost relativ bună, datorită eforturilor depuse de Centrul Cultural Pitești care a 
găzduit evenimentul.  
Lista nominalizărilor și premiile:  
Secțiunea Locuințe individuale: nominalizare – Alin Popa, premiu – Dragoș Mihai Dordea 
Secțiunea Alte tipuri de clădiri (comasată cu locuințe colective): nominalizare – Mihaela Buzilă 
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Secțiunea Amenajări interioare: premiu – Silviu Alexandru Preda 
Secțiunea tineri arhitecți: nominalizare – Radu-Ionuț Angheluș, nominalizare – Silviu Alexandru Preda, nominalizare – 
Adonis Lemnaru, premiu – Udrescu Mădălina. Secțiunea Întreaga activitate: Gabriel Ștefănescu.   

După două săptămâni, a fost organizată 
deplasarea expoziției la Curtea de Argeș 
(vezi foto) și au fost deschise discuții pentru 
itinerarea acesteia la Câmpulung, Ploiești și 
Târgoviște. Acestea însă se vor concretiza cel 
mai probabil în 2019. Din acest motiv, a fost 
solicitat către OAR național prelungirea 
contractului.  
Tot în cadrul Anualei, cu sprijinul sponsorilor, 
s-a conceput o acțiune de conștientizare în 
cadrul filialei asupra participării și 
rezultatelor Anualei. Astfel, în cadrul 
întâlnirii de sfârșit de an și prin poștă pentru 
cei care nu or să vină vor fi distribuite 
calendare realizate cu proiectele premiate și 
nominalizate la Anuală. Calendarul, 

împreună cu o carte poștală care invită la participare și în 2019, va fi distribuit și celor care au susținut sau pot susține 
în viitor acest eveniment, sponsori, instituții partenere, primării, alte organizații profesionale din județ. 
1.10.2. Ghid privind specificul arhitectural rural zona Argeș – în urma nemulțumirilor exprimate în cadru privat de mai 
mulți arhitecți din cadrul filialei cu privire la calitatea ghidului de încadrare a fost conceput un e-mail către grupul 
RURAL de către reprezantanții Argeșului în Consiliul Național, Dragoș Mihai Dordea și Alexandru Răuță.  

Stimați colegi din grupul ”Rural” 
Vă scriem pentru a încerca să înțelegem mai bine felul în care a fost conceput ”Ghidul de arhitectură pentru încadrarea 
în specificul local din mediul rural” pentru ”zona Argeș”. 
În primul rând, am dori să precizăm că ideea unui astfel de studiu este foarte bună, la fel cum foarte bune sunt și 
intențiile autorilor de a studia situația din teren, de a depăși discursul despre specific limitat la tipuri de crestături și 
îmbinări de lemn tradiționale, curajul de a aduce în discuție surse de inspirație din afara țării ș.a.m.d. De asemenea, nu 
poate fi decât admirat efortul și hotărârea întregului grup de a acoperi o situație atât de vastă și de complexă cum este 
situația arhitecturii rurale din toată România. 
Principala observație este că ar fi fost folositoare o notă metodologică inclusă în ghiduri sau într-un metaghid. Orice 
cercetare, mai ales una de asemenea anvergură, trebuie nu numai să clarifice sursele pe care se bazează dar și să 
detalieze metoda de investigare a acestor surse, astfel încât să devină posibil dialogul de specialitate. Pentru ghidul din 
Argeș, de exemplu: 
- Nu este deloc clară motivarea delimitării ariei de studiu. Titlul ghidului precizează zona Argeș, dar nu cuprinde decât 
cca. jumătate din zona istorică Argeș, pe care o comasează cu zona istorică Muscel. Nici în cadrul ghidului nu se explică 
care ar fi subzonele cu o oarecare unitate de stil (sau specific), din cadrul zonei studiate, sau măcar subzonele în care 
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acest specific mai poate fi considerat relevant. Este greu de crezut că toată zona studiată are o cultură materială la fel 
de sofisticat sau unitar exprimată, la fel de bine păstrată în ultima jumătate de secol, și la fel de bine pregătită pentru 
perpetuarea unor tradiții.  
-  Și alte alegeri metodologice nu apar drept evidente, de exemplu faptul că la începutul ghidului sunt enumerate 
habitate naturale, monumente ale naturii și Situri Natura 2000 și nu instituții de tipul: muzeu al satului (vezi Golești), 
școli populare de arte și meserii, centre de cultură rurală recunoscute prin studii anterioare. Dacă a fost o opțiune 
metodologică de a enumera doar centrele meșteșugărești, e bine să fie susținută explicit. 
- Nu apar deloc clare sursele locale de cunoștințe abordate sau studiate. Chiar și dacă acestea nu mai există (deși poate 
măcar cu muzeul satului de la Golești ar fi meritat un dialog), partea metodologică ar fi clarificat eforturile 
cercetătorilor de a le identifica și eventualul eșec al acestora. 
- În acest context, ar fi meritat totuși menționate măcar în treacăt experimentele rurale de tip Bunești, îndrumate de 
Ana Maria Goilav, sau Brăduleț, îndrumate de Arpad Zachi. Chiar și critică să fi fost abordarea acestor demersuri, tot 
nu pot fi ignorate. 
- Tot o notă metodologică ar putea detalia felul în care au fost concepute subcapitolele Caracteristici demografice, 
Ramuri economice și meșteșugărești, Ocupații principale și secundare, Meșteșuguri țărănești, Industrie. Sursele nu sunt 
citate și este folositor pentru cititor să poată observa cât de actuale și cât de credibile mai sunt informațiile folosite. 
- Deși investigația din capitolul ”specificul local” este foarte elaborată, felul în care este structurată dă impresia că 
autorii au avut ambiția să surprindă toate tipurile de acoperișuri, pereți, socluri, elemente de fațadă, împrejmuiri, 
amenajări exterioare, plantații și spații publice. Ambiția exhaustivității este lăudabilă, dar poate duce la rezultate 
confuze. În mod normal se delimitează niște zone de investigare și în cadrul lor se selectează studii de caz relevante 
după un criteriu metodologic oarecare. Este foarte greu de crezut că subiectul acoperișului în tot județul poate fi 
acoperit în 11 imagini dintre care 6 exemple de ”nu”. Discrepanța dintre mijloacele la dispoziție și ambiția de a fi 
exhaustiv este prea evidentă în astfel de pagini. Apoi, există o tipologie specifică a casei de Muscel, pentru care nici 
măcar nu a putut fi găsit un loc în structura ghidului, pentru că este abordată așezarea pe teren și subcomponentele 
constructive, dar nu tipologia organizării caselor. 
- Relativ la așezarea pe teren, deși în zonele studiate tipologia este una cu parter înalt/soclu, exemplele pozitive sunt 
clădiri în trepte sau care au acoperișul paralel cu panta, toate exemplele, și cele pozitive și cele negative fiind cu 
acoperișuri în două ape, deși nu e clar din ce motiv (p.28) La aceeași pagină se pot observa și schițele pentru a nu 
amplasa construcții mari la intrarea în sate, care fac referire la un cu totul alt peisaj cultural. 
- Subcapitolul refuncționalizarea clădirilor existente arată patru imagini din contexte foarte diferite de cel al zonei 
Argeș fără a oferi vreo posibilitate de contextualizare. O recomandare ar fi să fie tratată mai degrabă transformarea 
unei clădiri locale în muzeu/centru cultural drept exemplu pozitiv – muzeul Golești, vila Florica, etc.  
- Pe urmă, exemplele de ”nu” pare că nu au nevoie de o interpretare. Adică, un arhitect poate înțelege de ce au fost 
selectate, dar nu apare explicit efortul de a se diferenția cauzele care duc spre exemplele negative. Care sunt șansele ca 
eventuale propuneri ale noastre de a schimba starea de lucruri să aibă succes, dacă noi nu înțelegem cauzele mai 
profunde ale eșecului? Dacă una dintre problemele principale ale exemplelor de ”nu” este execuția în regie proprie și 
fără autorizație, atunci sunt cu totul alte căi de abordare a problemei decât exemplele de așa da. 
- Apoi, este surprinzător că la exemple de ”nu” sunt trecute și hale de producție și depozitare! Acestea sunt construcții 
pur economice pentru care e dificil de impus o servitute estetică. Mai merită menționat și faptul că exemplele sunt 
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luate de pe artera București – Mioveni unde dezvoltarea urbană și industrială au transformat peisajul din rural către 
urban. În plus, este foarte dificil de înțeles și de ce este dat de exemplu negativ un drum în asfaltare. Măcar dacă nota 
metodologică ar oferi date suplimentare asupra contextului, un cititor ar putea să înțeleagă raționamentul autorului și 
să-și asume o poziție proprie și informată de acest punct de vedere.  
- Nu este clară relația dintre exemplele de așa da, din partea a doua, și exemplele pozitive selectate din trecut în cadrul 
părții întâi a ghidului. O întrebare care se ridică imediat ar fi: câte case cu articulații (desenate ca volume la paginile 33 
și 35) sunt de găsit în tipologiile tradiționale expuse anterior? Dacă este un subcapitol dedicat construcțiilor, de ce 
soluțiile din schițele „așa da” sunt toate subîmpărțite? În plus, exemplele cu sălile de sport monovolum vorbesc mai 
mult de o anumită sensibilitate arhitecturală în tratarea volumelor și nu de amplasarea acestora. 
- Nu este clară relația dintre exemplele de așa da, din partea a doua (mai ales cele din străinătate) cu ideea de specific 
din Argeș. O parte teoretică dintr-un ghid al ghidurilor ar putea poate să precizeze că ideea de specific este păstrată 
doar la un nivel ceva mai abstract, al unor adaptări la condițiile materiale locale și al unui anumit respect pentru scara 
peisajului natural și antropic. Atunci însă se ridică întrebarea de ce se limitează acest ghid doar la ceva mai mult de 
jumătate din Argeș și nu abordează toată zona subcarpatică. S-ar mai ridica și întrebarea de ce să ne cramponăm de 
un specific în afara unor zone rurale foarte valoroase, relativ bine păstrate și vii sau cu potențial economic, care pot fi 
delimitate pe hartă. În plus, dacă facem referire totuși la zona Argeș ar putea fi găsite exemple de bună practică, atât 
refuncționalizări, extinderi, cât și clădiri noi.   
- Exemplele de așa da nu sunt ordonate pe discursuri. Sunt arătate unele intervenții mai pitorești, altele mai tehnice, 
unele care mizează pe contrast, parcă niciuna care să mizeze pe economie ... Din punct de vedere metodologic, apare 
că s-ar pune în comparație exemple din zone foarte diferite și realizate cu bugete foarte diferite, fapt ce poate produce 
nu doar confuzie ci și neîncredere în capacitatea noastră ca breaslă de a oferi soluții realiste.  
- Lăsând însă la o parte problema bugetelor, chiar orice discurs să aibă șanse egale de reușită în orice context? Cui 
delegăm efortul de a selecta discursul potrivit pentru situația potrivită? Lipsa unei organizări critice a exemplelor 
pozitive în discursuri arhitecturale se vede, de exemplu, la tipologiile de ferestre oferite ca exemplu de așa da (p.58). Se 
citește apoi pagina 61 iar soluțiile de umbrire nu se leagă deloc de exemplele de ferestre! S-ar putea remarca și că, în 
timp ce multe exemple pozitive oferite sunt de bună calitate și potrivite pentru contextul de unde provin, valoarea lor 
stă mai degrabă în unicitatea soluțiilor găsite.  
- Probleme metodologice se observă și la capitolul acoperișuri, unde exemplele pozitive sunt de la locuințe și conace iar 
exemplele negative de la hale de producție sau depozitare. În Argeș oamenii vor spune că ne-am apucat să comparăm 
mere cu pere. Iar faptul că este vorba de subcapitolul formă și volumetrie iar acoperișurile date ca exemple pozitive 
sunt toate în două ape produc și mai multă confuzie, deoarece istoric, în zona Argeșului predomină la casele de locuit 
șarpantele în patru ape. 
- Mai departe, ca între arhitecți, putem sublinia faptul că este foarte dificil de construit un limbaj aplicabil pe scară 
largă pornind de la astfel de exemple, care să nu transforme peisajul cultural din Argeș până la a-l face de 
nerecunoscut. Totuși, găsirea de exemple de bună practică existente în arealul studiat este esențială pentru a sublinia 
scopul ghidului. Am oferi sugestia și că exemple locale luate chiar din zone recent urbanizate la marginea orașelor din 
Argeș, care fac referire la fosta zonă rurală în care se inserează, să fie mai valoroase din punct de vedere al exemplului 
decât clădiri realizate în contexte îndepărtate. 
Nelămuririle de mai sus nu sunt puse in discuție cu intenția de a spune că exemplele de ”așa nu” sau de ”așa da” sunt 
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nepotrivite (deși unele sunt - dar nu majoritatea). Este clar că fotografiile sunt selectate cu atenție și gust în mare parte 
(atenție la copyright, totuși). Însă lipsa unei atitudini critice în ordonarea materialului și ambiția de a lăsa impresia unei 
cercetări exhaustive subminează serios întregul demers. 
Am remarca drept o idee foarte bună aceea a introducerii unui capitol despre performanța energetică. Ne bucurăm să 
citim așa ceva. Am dori chiar extinderea acestuia. S-ar mai putea discuta și potențialul specific al județului Argeș la 
furnizarea unor materii prime și a mâinii de lucru calificate pentru o arhitectură sustenabilă. 
Cu mulțumiri pentru receptivitatea de care dați dovadă chiar și față de astfel de scrisori mai critice, vă salutăm și vă 
invităm să menținem legătura, 

Arh. Alex Răuță 
Arh. Mihai Dordea 
Membri în CN al OAR 

PS. Găsiți în atașament lista de meșteri populari din Argeș așa cum este obținută de la Muzeul Satului din Golești. Aș 
spune că și aceasta este o dovadă că merită angajate discuții cu diverse instituții locale. 
În urma unui schimb de e-mailuri, dl. Horațiu Răcășan a propus organizarea unei întâlniri cu filiala Argeș. Această 
întâlnire a fost ținută pe 8 septembrie, la Muzeul Satului de la Golești, unde au participat Iulia Coroș, Anca și Adrian 
Coșa, Mihaela Buzilă și Cătălin Paul Cozma, Dragoș Mihai Dordea, Cătălin Ghiță, Alexandru Răuță, Mihail Naum 
Teodorescu, Teresca Tranculov din partea filialei Argeș, Gerard Călin din partea Muzeului Golești, Horațiu Răcășan, 
Marina Gingiroff, Dana Raicu și Andrei Bălteanu din partea grupului RURAL. Au fost expuse cercetările conduse de 
Gerard Călin în zona Argeșului și felul în care a fost conceput ghidul pe Argeș de către Dana Raicu. Preocupările 
principale exprimate de mebrii filialei au fost legate de posibilitatea folosirii ghidului drept pretext de blocare a unor 
proiecte în mediul rural de către funcționari interesați să direcționeze lucrările și de posibilitatea ca aceste ghiduri să 
reprezinte o îngrădire a activității și a proiectării în mediul rural, blocând practic dezvoltarea pe considerente care nu 
sunt chiar prioritare. O altă obiecție a fost aceea că nu se recunoaște situația curentă din județul Argeș din ghidul 
prezentat. Membrii grupului Rural au subliniat că arhitecții sunt mai degrabă absenți din mediul rural, că peste 
jumătate din numărul de autorizații de construire din țară se emit pentru mediul rural și că sunt de-acord că exemplele 
pozitive locale trebuie să primeze în fața altora, deși nu așa se întâmplă în ghidul prezentat. În urma întâlnirii, Dragoș 
Dordea a pus la dispoziția grupului Rural un spațiu google drive pe care au fost încărcate contribuțiile membrilor filialei 
Argeș cu exemple de arhitectură contemporană care se poate integra armonios în zona rurală din nordul județului, 
teza de doctorat a lui Gerard Călin, scheme refăcute pentru ghid și o serie de referințe din revista Arhitectura 
privitoare la arhitectura rurală din bazinul județului Argeș. Până în acest moment nu a fost obținută vreo dovadă 
privind includerea acestor materiale în ghid.  
S-a luat legătura și cu Emilia Țugui, care lucrează la ghidul care include și zona de câmpie a județului Argeș, a fost 
propusă o întâlnire similară, fără a se obține un angajament concret. În acest moment, în filială sunt în discuție 
proiecte care să suplinească absențele din ghidul întocmit prin grupul RURAL pentru județul Argeș.  
1.10.3. Au avut loc întâlniri repetate între reprezentanții filialei și arhitecta-șefă a județului Argeș și (separat) cu 
directorul muzeului de la Golești. Cu arhitecta-șefă au fost realizate discuții privitoare la parteneriatul încă nesemnat 
cu Consiliul Județean și cu ISC, la posibilitatea organizării unui concurs de arhitectură pentru investițiile realizate de CJ 
Argeș, și la informarea primăriilor din mediul rural (și nu numai) despre necesitatea solicitării dovezii de înregistrare a 
proiectului de arhitectură depus spre autorizare. Până în acest moment nu s-au concretizat în niciun fel aceste discuții.  
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Cu directorul muzeului de la Golești (secția etnografie) se duc discuții în continuare pentru cooptarea într-un proiect 
de cartare a reperelor arhitecturii tradiționale din Județul Argeș, proiect care să fie finanțat din timbrul de arhitectură 
sau din alte surse.  

ianuarie – decembrie 2019 
1.1. Anuala de Arhitectură Argeș-Prahova (lansări 18, respectiv 25 octombrie la Pitești și Ploiești) Raportare faza 1 

trimisă, Raportarea 2 programată pentru ianuarie/februarie 2020.  

 
1.2. Programul Cultural ”Arhitectul Adaptabil” – nu este un eveniment, dar a inclus o masă rotundă derulată în cadrul 

Anualei Argeș-Prahova și va prezenta și o expoziție în martie 2020.  
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2. Alte activitati importante – 
6 martie – ședință cu primari Argeș convocată de Consiliul Județean. Printre subiecte, dovada de înregistrare a 
proiectelor și Timbrul de Arhitectură 
14 martie – participare președinte filială la Sibiu dezbatere certificare profesională  
29 martie – ședință deschisă colegiu director, problema certificării profesionale și problema relației filialei cu proprii 
membri. S-a transmis următoarea invitație: 
Dragi colegi,  
Deja de ceva vreme voiam să vă întreb cum credeți că v-ar putea fi de folos filiala. M-am gândit să vă supun atenției 
patru posibilități și vă rog să-mi transmiteți și mie ce v-ar interesa dintre aceste posibilități: 
 -          Ședințe deschise ale Colegiului Director și ale Consiliului Teritorial –  pentru subiecte de interes profesional cum 
ar fi: faptul că s-ar putea începe verificarea proiectelor la Primăria Pitești după ordinul MS 119/2014, completat în 2018 
(da, acela cu 5m de la țeava de eșapament la fereastra camerei de locuit, acela cu dormitorul de minim 12 mp), faptul 
că la avizul de mediu se va verifica inclusiv legalitatea certificatelor de urbanism emise de autoritățile locale (ceea ce 
poate duce la completarea cu avize lipsă), faptul că avem un PUG în lucru la Pitești, faptul că se continuă negocierile 
pentru certificarea firmelor de proiectare și orice v-ar interesa pe dvs. 
-          Cursuri, prezentări producători, vizite producători: am primit mai multe semnale de la firme și agenții care doresc 
să organizeze cursuri, vizite, sau prezentări, unele chiar fără bani. Și OAR național circulă un pachet de cursuri, în 
general de o zi sau două. Sunt cursuri de legislație, case de lemn, management de proiect și altele. V-ar interesa ceva 
anume? Dacă se strâng mai mulți, putem lua în calcul și invitarea unor formatori, să zicem pentru utilizarea de 
software de tip BIM. La București a avut un succes enorm un curs de antemăsurători și devize. Eu personal simt că aș 
avea nevoie de o discuție mai profesionistă despre capcanele unui proiect de organizare de șantier, unde îmi tot dau 
peste degete diverși ingineri. 
-          Invitarea unor arhitecți, organizarea unor excursii comune la case premiate pe plan local, însoțiți de autor/i, sau 
case din apropiere premiate la nivel național sau remarcate chiar mai sus. Aici vă rog să țineți cont de puterea noastră 
de organizare, putem face acum niște lucruri mai de început. Dar autorii, colegii noștri, sunt buni și merită să investim 
un pic de timp! 
-          Participarea în proiectele culturale ale filialei. În cadrul proiectelor depuse, sunt prevăzuți și niște bani pentru 
mici servicii cum ar fi: realizarea unui afiș/poster, machetarea unor panouri de expoziție, 1-2 relevee case tradiționale 
din Argeș, realizarea unor desene/reprezentări tridimensionale poate ale unor case tradiționale din Argeș ș.a.m.d. În 
cazul în care trec proiectele respective de filtrul comisiilor OAR, v-ar interesa să vă asumați un astfel de rol? Noi am fi 
mai mult decât bucuroși să colaborăm și să și preluăm idei de la dvs. în cadrul acestor proiecte culturale.  
 Vinerea viitoare (29 martie) vă propun să facem primul experiment, din categoria ședință deschisă a Colegiului 
Director. Vom discuta, printre altele, ce presupune ordinul 119/2014 completat în 2018 și ce soluții se pot aborda 
pentru a nu ni se întoarce proiectele. Dacă aveți și alte sugestii de subiecte, vă rog să-mi transmiteți. Eu o să mai pun în 
discuție și cel mai recent stadiu al certificării firmelor de proiectare, după discuția de săptămâna trecută de la Sibiu cu 
Alex Găvozdea și după votul din Consiliul Național de luni. Apropo, nu vor fi prezentări efective, cu proiector și 
powerpoint, ci discuții libere, ca între colegi. 
 Vă așteptăm între orele 14 și 15, la sediu.    Arh. Alex Răuță, 
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19.04.2019 - Întâlnire principali autori de PUZ-uri și PUD-uri din județ, pentru clarificarea mai multor aspecte în relația 
cu CTATU Pitești, Primăriile și avizatorii 
09.05.2019 - Adresă comună OAR Argeș UAR – spre primăria Pitești legată de implicarea în dezbaterile asupra PUG 
Pitești 
În atenția  Primăriei Municipiului Pitești, 
COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 
În urma anunțului apărut pe site-ul www.primariapitesti.ro prin care publicul este invitat să transmit observații, 
propuneri și recomandări privind intenţia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL în perioada 15.04.2019 - 
13.05.2019,  
în urma unei ședințe comune a Filialei Argeș a Ordinului Arhitecților din România împreună cu Sucursala Argeș a 
Uniunii Arhitecților din România, 
și având în vedere că arhitecții și urbaniștii care vor fi în principal afectați de reglementările viitorului Plan Urbanistic 
General al Municipiului Pitești fac parte din aceste asociații profesionale , solicităm cu respect următoarele 
documentații și lămuriri: 
- o copie a temei de proiectare pentru PUG-ul Municipiului Pitești, 
- dacă se preiau studii de fundamentare întocmite pentru varianta anterioară a PUG-ului și, dacă da, care sunt 

acestea, 
-  când se poate organiza o întâlnire între proiectanții angajați pentru elaborarea PUG-ului și membrii asociațiilor 

profesionale locale, în vederea prezentării viziunii preliminare asupra dezvoltării Municipiului Pitești. 
14.06.2019 - Lansare concurs intern logo Anuală Argeș-Prahova. Termen 12.07.2019 
17.07.2019 - Anunțare câștigător desemnat prin voturile Colegiilor directoare ale celor două filiale, Miruna Haidu.  
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15.08.2019 – deplasare comună a mai multor membri ai filialei la Bunești, arhitectură în piatră fără mortar, prezentare 
arhitect din Menorca 
5.10.2019, 26.10.2019, 09.11.2019. Atelierele De-a Arhitectura de la Muzeul Pomiculturii și Viticulturii Golești (De-a 
Arhitectura la sat) – vezi foto alăturat. 
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ianuarie – decembrie 2020 

Anuala de Arhitectură OM – raportarile se vor face prin procedura specifica programelor culturale finantate din timbrul de 

arhitectura ( foto lansare Golești) 
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Programul Cultural ”Arhitectul Adaptabil” –  raportarile se vor face prin procedura specifica programelor culturale 

finantate din timbrul de arhitectura (foto – copertă și semn de carte – design arh. Lemnaru Adonis) 
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Dezbateri PUG Pitești (2 sesiuni online cu invitați)  
- 6 mai 2020 – organizare dezbatere online cu invitați, echipa de elaborare PUG, arhitecții șefi ai municipiului Pitești și 
CJ Argeș și diverși alți spacialiști atestați RUR. Se redactează în Filială un proces verbal conținând un rezumat al 
dialogului avut care s-a transmis spre informare tuuror membrilor filialei si s-a depus la Primăriei Pitești în cadrul 
procesului de consultare. 
- 26 mai 2020 – organizare dezbatere online cu invitați, echipa de elaborare PUG, arhitecții șefi ai municipiului Pitești și 
CJ Argeș, reprezentanți ai Insitutului Național al Patrimoniului, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Argeș și 
diverși alți specialiști atestați RUR, UNRMI. Se redactează în Filială un proces verbal conținând un rezumat al dialogului 
avut care s-a transmis spre informare tuturor membrilor filialei și s-a depus la Primăriei Pitești în cadrul termenului 
prelungit al procesului de consultare. 
Programul cultural ”Sate Model – Dioști, Antonești”  - derulat în parteneriat cu FT Oltenia a OAR 
- din cauza pandemiei, programul initial s-a modificat. 
- s-a renunțat la organizarea de adunări publice și s-a pus accentul pe latura de cercetare și realizare de materiale 
video. 
- în acest sens, Filiala Oltenia coordonează cercetătorii implicați în proiect. 
3. Alte activitati importante – 
Februarie 2020: 
– realizarea dosarului cererii de proiect cultural Arhitectul Adaptabil în colaborare cu filialele Transilvania și Bihor, 
proiect respins. 
- realizarea dosarului cererii de proiect cultural Sate model – Dioști, Antonești împreuna cu Filiala OAR Oltenia și 
colaboratori externi – cerere admisă și remarcată de juriu pentru calitatea propunerii. 
- realizare dosarului cererii de proiect cultural Anuala OM în colaborare cu alte 3 filiale OAR – Muntenia Vest, Oltenia și 
Prahova – proiect admis spre finanțare 
- sprijinirea Asociației De-a Arhitectura pentru găsire de voluntari în filială 
Aprilie 2020: 
- corespondenta cu OAR Național începută în 07.04.2020 și continuată până în prezent privind solicitarea de închidere 
a dosarului proiectului cultural Anuala de Arhitectură Argeș Prahova. 
- corespondență cu diverse asociații ale oamenilor de afeceri și specialiști în domeniul urbanismului în vederea 
transmiterii de observații pe propunerea de PUG Pitești 
Mai 2020:  
- adresă comună OAR Argeș UAR Argeș Vâlcea către Primăria Municipiului Pitești privind prelungirea dezbaterilor 
asupra PUG-ului, 
- colectare observații individuale transmise de membrii filialei care nu au putut participa la întâlnirea despre PUG 
Pitești și depunerea lor la Primăria Pitești. 
Iunie 2020 - găzduire online și participare întâlniri coordonare filiale în vederea lansării anualei OM 
Iulie 2020 - consultari derulate in filiala – necesitate angajare responsabil de stagiu, forma si necesitatea taxei de 
eliberare a dovezii proiectului de arhitectura. Transmitere in filiala chestionar arhitecti stagiari si fara drept de 
semnatura privind necesitatea resimtita de a comunica mai des cu responsabilul de stagiu, inclusiv prin mijloace on 
line.  
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August 2020 - transmitere in filiala chestionar privind relatia filialei cu membrii sai si forma pe care urmeaza sa o ia 
taxa de emitere a dovezii. Rezultat – 44 de respondenti. 
- prezentare Knauff si OLY´S CENTER – placari fatada si produse speciale pentru alcatuiri rezistente la foc – sesiune 
online  
Septembrie 2020 - invitatie transmisa in filiala cu programul consultarilor publice organizate de Primaria municipiului 
Campulung privind PUG 
Octombrie 2020: 
- participare reprezentati filiala la dezbaterea despre destinatia terenurilor si zonificarea functionala din PUG 
Campulung. 
- participare presedinte in juriul Anualei 2020 si concurs „Casa mica – casa cuib” , evenimente organizate de Filiala OAR 
Dunarea de Jos. 
Noiembrie 2020 - participare reprezentanti filiala la dezbatere organizata de Muzeul de la Golesti privind prezervarea 
si restaurarea patrimoniului rural din Muntenia. 

ianuarie – decembrie 2021 
Anuala de Arhitectură OM – raportarile se vor face prin procedura specifica programelor culturale finantate din 

timbrul de arhitectura -  se depun actele pentru încheierea primei ediții în timp ce se pregătește a doua ediție.  

Programul Cultural ”Arhitectul Adaptabil” –  s-a încheiat în 2021 cu toate raportările acceptate de OAR național 

Dezbateri PUG Pitești (2 sesiuni online cu invitați)  

Alte activitati importante – 
Februarie 2021: 
– adrese depuse și mers în audiență la comisiile CL Pitești pentru a explica rolul CTATU, funcționarea și componența 
intenționată de legiuitor, și de ce este ilegală autopropunerea unor membri ai CL Pitești 
- asocierea în proiectul cultural ”Pe Topolog în sus” cu echipa de elaborare și întreprinderea de demersuri pentru a 
întregi rețeaua de contacte locale a echipei de elaborare 
- realizare dosarului cererii de proiect cultural Anuala OM în colaborare cu alte 3 filiale OAR – Muntenia Vest, Oltenia și 
Prahova – proiect admis spre finanțare 
- Organizare întâlnire membri filială cu arhitecții șefi de la Pitești, Curtea de Argeș, CJ Argeș și cu președintele Comisiei 
Zonale de Monumente Istorice 13 
Martie 2021 - mobilizare și participare membri Filială pentru dezbatere PUG Pitești organizată de Primăria Pitești 
Aprilie-Iunie 2021:  
- realizarea unui acord cu Tondach/Wienerberger privind susținerea activităților Filialei  
- lansare Anuală OM la Ploiești 
- corespondență cu echipa lui Marius Șoflete, ca reacție la anunțul Primăriei Pitești privitoare la reabilitarea termică a 
unor blocuri din Pitești. Prin această corespondență am încercat să văd cât de fezabilă ar fi solicitarea către Primăria 
Pitești a realizării reabilitărilor termice în centrul orașului cu reabilitarea fațadelor inițiale, fără acoperirea cu 
termoizolație eficientă. Din păcate, discuțiile nu au evidențiat fără echivoc fezabilitatea unei astfel de propuneri. Din 
fericire, nici Primăria Pitești nu a mai continuat cu planurile anunțate.  
- participare Alex Răuță simpozion Câmpulung ”Cadrul natural și patrimoniul construit” cu participarea lui Ștefan Bâlici 
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de la INP, Raluca Munteanu (Pro Patrimonio) Nicolas Triboi și a mai multor arhitecți și specialiști locali. Simpozionul a 
fost urmat pe plan local de organizarea unui concurs privind amenajarea spațiilor verzi private.  
- mobilizare și participare membri Filială pentru dezbatere PUG Pitești organizată de Primăria Pitești. Se expun mai 
multe observații legate de defecte de concepție ale PUG-ului.  
Iunie 2021: 
- realizare întâlnire informală arhitect-șef Pitești, pentru a discuta nemulțumirile arhitecților membri ai filialei legate de 
întârzierea mare a răspunsurilor și  
 - consultari derulate in filiala privind legea 184, concluziile sintetizate transmise la OAR Național 
Iulie-Septembrie 2021: 
- discuții cu mai multe părți legate de intenția LIDL Romania de a construi un magazin în Bascov pe un teren pe care se 
află un fost service DACIA, construcție simbol datorită structurii îndrăznețe (paraboloid hiperbolic din cabluri 
tensionate) din cauza poziției la intrarea în orașul Pitești și datorită asocierii cu un simbol foarte puternic legat de 
identitatea locală, automobilul DACIA. Au loc prezentări ale situației în CT, întâlnire cu reprezentant Lidl România, 
corespondență cu ing. Dragoș Marcu pentru expertiză.  
- realizare sesizare firide gaze prinse de monumente istorice (la Direcția Cultură din CJ Argeș) 
- popularizare pe mai multe canale în Filiala Argeș și filialele vecine a solicitării Primăriei Pitești de a angaja 2-3 
specialiști în Direcția Arhitect-șef. 
- mobilizare în Filială și participare arhitecți la conferința organizată de echipa ”Pe Topolog în sus” în Șuici, ținută de 
Matei Eugen Stoean. Organizare prin filială a achiziției cărții conferențiarului 
- lansare Anuala OM la Craiova 
Octombrie 2021: 
- lansare Anuala OM la Pitești (de fapt, în aer liber, la Muzeul de la Golești) 
- trimitere expoziție pentru Gala de la Cluj 
- participare Alex Răuță la evenimentele de la Cluj, expunere concept și principii Anuala OM în cadrul discuțiilor între 
organizatorii de Anuale din OAR, prezentare proiect cultural ”Arhitectul Adaptabil” în cadrul evenimentelor BATRA. 

1.11. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 
  
 
 
- adresăm felicitările noastre și cu această ocazie arhitectei Elena Florea-
Dumitrescu (KREATIVE STUDIO) pentru succesul obținut la concursul Bringing 
Light To Life -  Velux, 2019 cu proiectul unei grădinițe în Curtea de Argeș. 
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1.12. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 
E-mail direct cu membrii filialei, întâlniri online și fizice 
Cu publicul (și cu membrii), pagină facebook și website 
Poștă directă. 

1.13. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 
Anuala Argeș-Prahova 2019 a beneficiat de o prezență mai accentuată în media argeșeană, fiind organizată local și 
beneficiind de suportul și rețeaua de contacte a Centrului Cultural Pitești. Astfel a fost realizat un reportaj din care au 
fost difuzate fragmente de către televiziuni locale. 
Www.agph.ro  
Www.oararges.ro  
https://www.youtube.com/watch?v=-lUGJjLa0Ns 
https://colegiul-carmensylva.ro/2019/10/27/elevii-nostri-participa-la-anula-de-arhitectura-arges-prahova-2019/ 
https://jurnaluldearges.ro/wp-content/uploads/2019/10/16/1316.pdf     / - pag. 6 
 

1.14. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-
au concretizat 

Inițiere din partea filialei a unor discuții cu Primăria Pitești și Primăria Câmpulung, neconcretizate.  
 

1.15. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 
Sediu închiriat în clădirea de birouri a fostului Institut de Proiectare Argeș – 2 încăperi ( sală ședințe – vezi + birou 
secretariat) 
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1.16. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 
- Consultare PUD – invitație Primăria Pitești 
- Consultări PUG – la inițiativa filialei (mai, iunie 2020) cu participarea Camerei de Comerț Argeș 
- Consultare mărire taxă dovadă filială – august 2020 
- Consultare stagiari filială (dacă preferă detașarea sau implicarea locală) – august 2020 
- Consultare perioadă organizare Conferință Teritorială – martie 2022 

1.17. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 
raport) 

- A doua convocare este stabilită pentru 19 mai 2022 
 
1.18. Alte activități importante 
Expoziție Arhitecți Acuareliști (organizată de dl. Arh. Eugeniu Ivănescu) 
 
 

2. Raportare calitativă 
2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 
2022? 

Față de perioada de dinainte de 2018, s-a mărit numărul de specialiști (inclusiv arhitecți) din comisiile tehnice de la 
principalele orașe istorice din Argeș și de la județ. Și datorită acestui lucru, alături de contribuția arhitecților șefi în 
funcție, calitatea lucrărilor prezentate în aceste comisii crește. În plus, se vede și în planurile de situație primite la 
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filială o atenție mai mare la detalii.  
 
2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

Implicarea în dezbateri pe PUG Pitești, PUG Câmpulung, HCL Pitești Parcări, discuții concursuri cu administrații din 
Pitești, discuții cu arhitecți-șefi din județ. 
Asocierea cu alte trei filiale pentru realizarea Anualei OM (Oltenia-Muntenia) cu potențial și pentru alte proiecte 
comune (care ar putea să includă și clasele de arhitectură ale liceelor de artă din cele 10 județe ale acestei asocieri) 
Implicarea unor membri noi în activitățile filialei.  
Organizarea primei întâlniri cu stagiarii.  
Parteneriatele foarte firești cu Liceul de Artă, Centrul Cultural Pitești și Muzeul de la Golești (ateliere pentru copii 
împreună cu De-a Arhitectura, găzduire expoziții și mese rotunde Anuale și alte proiecte culturale ale membrilor 
Filialei) 
2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

Încă nu organizăm suficiente întâlniri, care să contureze un sentiment de comunitate profesională. Nu am format un 
sistem de consultare juridică și profesională pentru membrii filialei (cu un jurist și un verificator, inclusiv pentru 
decizii interne, ce țin de înregistrarea dovezilor sau diverse spețe pentru care se apelează acum la președinte sau 
vicepreședinte legislație pentru răspunsuri în cadru informal). 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 
Filiala s-a deschis spre colaborări cu alte filiale, cu alte instituții din județ și cu echipe de arhitecți sau pluridisciplinare 
interesate de județul Argeș. În plus, membrii filialei au fost foarte prezenți în dezbaterile care privesc PUG Pitești și 
PUG Câmpulung. Aceste dezbateri profesionale par să fi fost resimțite drept foarte importante de membrii filialei. 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 
Mai multe activități cu stagiarii, mai multe activități comune, legături mai strânse cu administrațiile locale, insistarea 
pe organizarea de concursuri, păstrarea deschiderii dovedite în acest mandat.  

 
 
 
 
 
Președinte 2018 – 2022,  
arh. Răuță Radu Alexandru   
Dată: 12 mai 2022 
Semnătură: 
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Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 
Filiala teritorială BACĂU-NEAMȚ a OAR 

 
                                                                        
1. Raportare cantitativă 

1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau 
transferați în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, 
schimbări de secțiune) 
 

   La data de 01.01.2018 
Total membri: 238  
Membri nou înscriși: 16 
Schimbare secțiune TNA: 8 
Membri retrași: 1 
 

   La data de 01.01.2019 
Total membri: 243 
Membri nou înscriși: 17 
Schimbare secțiune TNA: 7 
Membri retrași: 1 
 

   La data de 01.01.2020 
Total membri: 256 
Membri nou înscriși: 10 
Membri transferați către alte filiale: 2 
Schimbare secțiune TNA: 4 
Membri retrași: 0 
 

   La data de 01.01.2021 
Total membri: 264 
Membri nou înscriși: 17 
Schimbare secțiune TNA: 14 
Membri retrași: 0 

 
   La data de 01.01.2022 
   Total membri:  280 

Membri nou înscriși: 10 
Membri transferați către alte filiale: 2 
Schimbare secțiune TNA: 6 
Membri retrași: 0 
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1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul 
fiecăruia dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale 
ședințelor comunicate la Ordin / an 
 

alegeri – decembrie 2018: 
i. 5 ședinte - Colegiul Director 

ii. 4 ședinte - Consiliul Teritorial de Conducere 
iii. 1 hotărâre - Colegiul Director 

 

ianuarie – decembrie 2019 
i. 6 ședinte - Colegiul Director 

ii. 1 hotărâre - Colegiul Director 
iii. 4 ședinte - Consiliul Teritorial de Conducere 
iv. 7 hotărâri - Colegiul Director 

 

ianuarie – decembrie 2020 
i. 4 ședințe - Colegiul Director 

ii. 2 hotărâri - Colegiul Director 
iii. 2 ședințe - Consiliul Teritorial de Conducere 
iv. 6 hotărâri - Consiliul Teritorial de Conducere: 
v. 11 decizii - Președinte 

 

ianuarie – decembrie 2021 
i. 5 ședințe - Colegiul Director 

ii. 2 hotărâri - Colegiul Director: 
iii. 2 ședințe - Consiliul Teritorial de Conducere 
iv. 1 hotărâre - Consiliul Teritorial de Conducere 
v. 8 decizii - Președinte 

 

ianuarie – alegeri 2022 
 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 
Consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 
consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

 
Reprezentații filialei în Consiliul Național au fost președintele filialei, arh. Liliana Bârgu și doi membri ai 
Consiliului teritorial de conducere, arh. Dan Ababei și arh. Cătălin Crețu. 
Membrii forurilor de conducere au fost informați și consultați, în cadrul ședințelor filialei, cu privire la 
subiectele discutate sau care urmau a se discuta în cadrul ședințelor Consiliului național. 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 
 
alegeri – decembrie 2018  
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- 
ianuarie – decembrie 2019 
- 
ianuarie – decembrie 2020 

  Comisia pentru combaterea concurentei neloiale 
i. Componență: arh. Dan Ababei, arh. Cătălin Cretu, arh. Andreea Dănilă, arh. Dan Florea, arh. 

Răzvan Fodor, arh. Diana Marin, arh. Ion Nicolae, c.arh. Constantin Neamțu. 
ii. Au avut loc trei ședințe. 

iii. A fost adoptat Regulamentul comisiei, s-a stabilit procedura de lucru. 
   Comisia pentru cercetarea prealabilă a absențelor nemotivate din cadrul ședintelor Consiliului Teritorial 
de Conducere. 

i. Componență: arh. Dan Ababei, arh. Andreea Dănilă, arh. Iulian Diaconescu. 
ii. A avut loc o ședință. 

iii. S-au trimis adrese membrilor Consiliului Teritorial de Conducere care au absentat nemotivat 
la trei ședințe consecutive desfășurate în anul 2019. 

 
ianuarie – decembrie 2021 

  Comisia pentru combaterea concurenței neloiale 
i. Au avut loc zece ședințe pentru analiza situației eliberării dovezilor de luare în evidență pentru 

semestrul 2 al anului 2020 și pentru semestrul 1 al anului 2021. 
ii. Au fost întocmite rapoartele de activitate ale sub-grupurilor și raportul de activitate al grupului. 

 
ianuarie – alegeri 2022 
 

1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 
 
alegeri – decembrie 2018  
- 
ianuarie – decembrie 2019 
- 
ianuarie – decembrie 2020 

 
   Grupul rural pentru zona Bacău-Neamț 

i. Grupul rural pentru zona Bacău-Neamț, proiect finanțat de Ordinul Arhitecților din România, în 
următoarea componență: conf. dr. arh. Lorin Constantin Niculae, drd. arh. Irina Ștefania Scobiola, 
arh. Cornelia Elena Zaharia, arh. stagiar Buda Gheorghe, arh. Cătălin Cretu, arh. Dan Ababei, a 
început efectiv activitatea în anul 2020. 

ii. În perioada 05-07 martie 2020 conf. dr. arh. Lorin Constantin Niculae și drd. arh. Irina Ștefania 
Scobiola s-au deplasat în zona etnografică Colinele Tutovei din județul Bacău și zona etnografică 
Roman, județul Neamț în vederea realizării Ghidului de arhitectură pentru încadrarea în specificul 
local din mediul rural zona Podișul Tutovei.  
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În cadrul acestei deplasări s-a efectuat documentarea fotografică a gospodăriilor cu specific rural 
local, a peisajelor sacrale, pastorale, antropice, a exemplelor de arhitectură de urmat și de evitat. 
Deplasarea s-a efectuat în mai multe zile, în următoarele localități: Adjudul Vechi, Podul Turcului, 
Oncești, Izvorul Berheciului, Secuieni, Plopana, Bacău, Horia și Cotu Vameș cu satele: Luțca, Sagna, 
Doljești, Butea, Miclăușeni, Mircești, Tețcani, Gherăești, Hanul Ancuței, Botești, Simionești, 
Cordun, Ion Creangă, Icușești, Dămienești, orașul Bacău. 

iii. Arh. Cornelia Elena Zaharia a efectuat deplasarea pe teren în perioada 5-14 iulie 2020, în zona de 
deal-munte a județelor Bacău și Neamț pentru documentare în vederea realizării ghidului Zona 
subcarpatică Bacău-Neamț din cadrul proiectului "Ghiduri de Arhitectură pentru încadrarea în 
specificul local din mediul rural. 
Deplasări: Poiana Sărată, Hârja, Ferestrău Oituz, Oituz, Marginea, Bahna, Satu Nou, Pârgărești, 
Târgu Ocna, Poieni, Bogata, Dofteana, Bogata, Cireșoaia, Cerdac, Slănic Moldova, Cerdac, 
Cireșoaia, Târgu Ocna, Târgu Trotuș, Tuta, Onești, Cașin, Lupești, Mănăstirea Cașin, Scutaru - 
Dofteana, Dărmănești, Comănești, Asău, Straja, Agăș, Brusturoasa, Palanca, Ghimeș, Făget - 
Dofteana, Comănești, Moinești, Valea Arinilor, Prăjești, Măgirești, Stănești, Solonț, Ardeoani, 
Tărâța, Pârjol, Ludași, Frumoasa, Tazlău, Piatra Neamț, Băltățești, Târgu-Neamț, Grințieș, Poiana 
Largului, Chirițeni, Ruginești, Potoci, Bicaz, Tarcău, Straja, Pângărați, Preluca – Grințieș, Bradu, 
Grințieș, Bistricioara, Ceahlău, Durău - Grințieș, Bistricioara, Poiana Largului, Roșeni, Topoliceni, 
Poiana Teiului, Frumosu, Fărcașa, Borca, Mădei - Grințieș, Petru Vodă, Pluton - Grințieș, Dolhești, 
Pipirig, Pățâligeni, Stânca, Leghin -Grințieș, Poiana Largului, Chirițeni, Grozăvești, Buhalnița, Bicaz, 
Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Săcele, Ploiești. 

iv. În perioada 06.06.2020- 03.08.2020, arh. stagiar Buda Gheorghe, arh. Crețu Cătălin si arh. Ababei 
Dan s-au deplasat în zona etnografică (zona de lunca siretului) jud. Bacău, în comunele subzonei II, 
latura mal stânga a râului Siret, în vederea realizării Ghidului de arhitectură pentru încadrarea în 
specificul local din mediul rural subzona II, proiect realizat la inițiativa grupului de lucru RURAL și 
finanțat de Ordinul Arhitecților din România. În cadrul acestei deplasări s-a efectuat documentarea 
fotografică a gospodăriilor cu specific rural local, a peisajelor sacrale, pastorale, antropice, a 
exemplelor de arhitectură de urmat și de evitat. 
Deplasarea s-a realizat la următoarele localități: Poiana, Negrii, Magla, Ursoaia, Prajesti, 
Bogdanesti, Traian, Bijghir, Buhoci, Coteni, Furnicari, Chetris. Gioseni, Galbeni, Nicolae Balcescu, 
Bacau, Bibiresti, Valeni, Horgesti, Sohodor, Recea, Racatau – Razesi, Racatau de Jos, Parincea, 
Nanesti, Parincea, Nanesti, Vladnic, Soci, Petresti, Motoc, Pancesti, Fulgeris, Poglet, Bacioiu, 
Corbasca, Scarisoara, Fofoza, Rogoza, Malvira, Dienet, Racaciuni, Draguseni, Radoaia, Parava,  
Sascut, Contesti, Urechesti, Cotofanesti, Caiuti, Heltiu, Viișoara, Gura Văii, Motocești, Temelia, 
Dumbrava, Capata, Gâșteni, Fundu Răcăciuni, Somușca, Cleja, Faraoani, Buchila, Valea Seaca, 
Sarata, Luizi Calugara, Lespezi, Tatarasti, Cornii de Sus, Giurgeni, Dragesti, Gherdana, Pradais, 
Perchiu, Huruiesti, Floresti, Fundoaia, Ocheni si, intoarcere Bacău. 

v. Au fost elaborate ghidurile cu structurarea pe capitole cuprinzând text și imagini reprezentative cu 
descrieri și explicații, exemple de bune și rele practici, desene, schițe. 

vi. A fost realizată tehnoredactarea ghidurilor, așezarea în pagină a textului de conținut, a textului 
explicativ si a imaginilor. 
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ianuarie – decembrie 2021 

i. În perioada martie 2021-decembrie 2021, toate cele trei ghiduri au intrat în etapa de verificare de 
către experți externi. 

ii. Două dintre ghiduri au fost verificate și tipărite. Al treilea ghid este în etapa de verificare și 
corectură de text, urmând să fie tipărit odată ce această etapă se încheie. 
 

ianuarie – decembrie 2021 
  Grupul de lucru pentru relația cu administrația publică 

i. A fost înființat în anul 2021, în urma protocolului de colaborare semnat între filială și Primăria 
Municipiului Bacău în decembrie 2020, având următoarea componență: arh. Liliana Bârgu, arh. 
Cătălin Crețu, arh. Dan Ababei, urb. carh. Laura Beuran urb. carh. Cătălin Ghervan. 

ii. A fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare al grupului de lucru. 
iii. Înainte de fiecare ședință, au avut loc mai multe întâlniri prealabile ale grupului de lucru în 

vederea discutării subiectelor aflate pe ordinea de zi. 
iv. Au început demersurile pentru organizarea concursului de soluții pentru sediul administrativ al 

Primăriei Municipiului Bacău.  
 
ianuarie – alegeri 2022 
 

1.6 Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 
publice locale / an 

 

alegeri – decembrie 2018  
i. Dezbateri la Primăria Municipiului Bacău cu privire la necesitatea reorganizării Comisiei 

Teritoriale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 
ii. Participarea la dezbaterea privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, organizată de 

către Primăria Municipiului Bacău. 
iii. Participarea la dezbaterea privind Strategia integrată de dezvoltare urbană 2014-2020. 
iv. Desemnarea membrilor în comisiile pentru întocmirea regulamentelor locale de 

publicitate. 
 

ianuarie – decembrie 2019 
i. Desemnarea noilor membri ai Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

din Consiliul Județean Bacău. 
ii. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Primăria Municipiului Bacău. 
iii. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Primăria Municipiului Piatra Neamț.  
iv. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Primăria Municipiului Roman. 
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v. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din Consiliul Județean Bacău. 

vi. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din Consiliul Județean Neamț. 

 

ianuarie – decembrie 2020 
i. Desemnarea noilor membri ai Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

din Primăria Municipiului Bacău. 
ii. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Primăria Municipiului Bacău. 
iii. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Primăria Municipiului Piatra Neamț. 
iv. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Primăria Municipiului Roman. 
v. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Consiliul Județean Bacău. 
vi. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Consiliul Județean Neamț. 
vii. Participarea la ședințele privind amplasarea mijloacelor de publicitate. 

viii. Semnarea protocolului de colaborare între OAR Bacău-Neamț și Primăria Municipiului 
Bacău. 

 

ianuarie – decembrie 2021 
i. Desemnarea noilor membri ai Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

din Primăria Municipiului Piatra Neamț. 
ii. Participarea membrilor la ședințele Comisiei Teritoriale de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului din Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Primăria 
Municipiului Roman, Consiliul Județean Bacău, Consiliul Județean Neamț. 

iii. Participarea la ședințele grupului de lucru pentru actualizarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Județean Bacău. 

iv. Desemnarea membrilor grupului de lucru din Primăria Municipiului Bacău pentru 
realizarea noului Regulament Local de Publicitate. 

v. Desemnarea unui reprezentant în Comisia de Circulație la nivelul Municipiului Bacău. 
vi. Desemnarea unui reprezentant în juriul concursului de idei grafice ”Semne-simbol la 

hotarele județului Bacău în viziunea tinerelor talente”. 
 

ianuarie – alegeri 2022 
i. Participarea la ședințele grupului de lucru din Primăria Municipiului Bacău pentru 

realizarea Regulamentului de Arhitectură și Estetică Urbană. 
 

1.7 Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 
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alegeri – decembrie 2018 : au fost solicitate și eliberate 2436 dovezi de luare în evidență. 
 
ianuarie – decembrie 2019: au fost solicitate și eliberate 3348 dovezi de luare în evidență. 
ianuarie – decembrie 2020: au fost solicitate și eliberate 3131 dovezi de luare în evidență. 

  ianuarie – decembrie2021 au fost solicitate și eliberate 3336 dovezi de luare în evidență. 
  ianuarie – alegeri 2022 au fost solicitate și eliberate 1029 dovezi de luare în evidență la data de 
25.04.2022 

1.8 Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 
 
alegeri – decembrie 2018  

i. Participare la Conferintele New Cities de la Iași (aprilie) 
ii. Participare la Zilele Centrului de Cultură George Apostu din Bacău (aprilie) 

iii. Seminarii Baumit, Brikston și Knauf (mai) 
iv. Forumul Moldova Reper 2030, organizat la Bacău în perioada 8-10 iunie 2018 
v. Coparticipare “Expoziția Karel Liman-arhitectul ceh al Casei regale a României” (iulie) 

vi. Participare la Zilele Culturii Urbane “Uzina de apă” Suceava (august) 
vii. Participare - revederea de 40 ani a colegilor din Institutul de Proiectare Iași (septembrie) 

viii. Participare – conferințe “MUST- de Arhitectură” Iași (octombrie) 
ix. Participare jurizare Casa Cuib, OAR Dunărea de Jos (octombrie) 
x. Organizare “Expoziția tinerilor arhitecți care au dobândit dreptul de semnătură” în 

perioada decembrie 2016 - septembrie 2017 (activitate desfășurată în decembrie 2017) 
xi. Forumul Moldova Reper 2030, organizat la Orhei în perioada 8-10 noiembrie 2018 

 
ianuarie – decembrie 2019 

i. Deplasare profesională la Odessa și Chișinău (mai) 
ii. Forumul Moldova Reper 2030, Bacău, 6-9 iunie 2019 

iii. Participare la Zilele Culturii Urbane “Uzina de apă” Suceava (august)  
iv. Organizarea întâlnirii profesorilor care susțin cursuri de arhitectură în învățământul 

preuniversitar (octombrie) 
v. Participare – conferințe “MUST- de Arhitectură” Iași (octombrie) 

vi. Seminarii Rehau, Geberit (octombrie) 
vii.    Expozitia tinerilor arhitecți care au dobândit dreptul de semnătură în perioada decembrie 

2017 - septembrie 2019 (noiembrie) 
viii.    Expoziția itinerantă ”Ioana Grigorescu- povestea unui arhitect vizionar”, în colaborare cu 

UAR Bacău-Neamț și în parteneriat cu Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău 
(noiembrie) 

 
ianuarie – decembrie 2020 

i. Participarea la seminarul de informare privind elaborarea de politici publice alternative la 
politicile publice inițiate de guvern în domeniul locuirii durabile (ianuarie 2020) 
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ii. Participarea la dezbaterea ”Proiecte Prioritare pentru Zona Urbană Funcțională a 
Bacăului" (februarie) 

iii.       Continuarea demersurilor inițiate în octombrie 2019 de către OAR Bacău-Neamț cu 
privire la elaborarea planului de învățământ preuniversitar pentru profilul arhitectură 

iv.      Participare jurizare Casa Cuib, OAR Dunărea de Jos. 
 
ianuarie – decembrie 2021 

i. Organizarea, împreună cu UAR Bacău-Neamț, a seminarului Bauder (aprilie) 
ii. Participare jurizare Casa Cuib, OAR Dunărea de Jos 

 
ianuarie – alegeri 2022 

 

1.9 Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 
 
alegeri – decembrie 2018  
- 
ianuarie – decembrie 2019 
- 
ianuarie – decembrie 2020 
 

  Grupul de lucru stagiu 
i. În luna martie, s-a desfășurat conferința de stagiu a filialei, la care au participat 60 

stagiari de la filialele Bacău-Neamț, Nord-Est și Iași. 
ii. Au conferențiat membri ai CNADS, arhitectul-șef al Municipiului Bacău, precum și unul 

dintre foștii arhitecți stagiari ai filialei care a luat interviul de atestare cu nota 10. 
iii. Printre teme, au fost abordate următoarele:  

- normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură ; 
- încadrarea proiectelor în misiunile arhitectului (dificultate chiar și pentru arhitecții cu drept de 
semnatură); 
- deficiențele întâlnite frecvent in proiectele  prezentate la examenului de atestare; 
-problemele cu care se confruntă arhitectii stagiari, interactiunea cu arhitectul îndrumător.  

iv. participarea responsabilului de stagiu al filialei la sesiunea de atestare 
 

ianuarie – decembrie 2021 
i. În luna martie a avut loc, online, conferința de stagiu, cu participarea a 40 stagiari din 

filialele Bacău-Neamț, Nord-Est, Dunărea de Jos și Iași. 
ii. Au conferențiat membri ai CNADS. 

iii. Înaintea desfășurării fiecărei sesiuni de atestare, au fost organizate atelierele de stagiu cu 
fiecare stagiar în parte. Discuțiile au avut ca teme: 

- modalitatea de desfășurare a interviului de atestare;  
- îndrumări în vederea elaborării portofoliului de lucrări susținut în cadrul interviului de atestare; 
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- activități profesionale din timpul stagiului. 
iv. După încheierea sesiunii de atestare din septembrie-octombrie 2021, în luna noiembrie a 

fost organizat workshopul de stagiu, în care au fost prezentate: 
- aspecte particulare specifice interviului de atestare; 

               - îndrumarea în vederea elaborării portofoliului de lucrări; 
- formalități administrative utile (cu titlu de exemplu, încărcarea în SIOAR a documentelor, 
inclusiv anexele 6, 7 și 8, modificarea datelor de membru: loc de muncă, schimbare nume, carte 
identitate etc); 
- identificarea dificultăților întâlnite pe parcursul desfășurării activității profesionale. 

v. participarea responsabilului de stagiu al filialei la sesiunile de atestare. 
 
ianuarie – alegeri 2022 

i. organizarea atelierelor de stagiu cu fiecare stagiar în parte înaintea desfășurării fiecărei 
sesiuni de atestare.  

ii. participarea responsabilului de stagiu al filialei la sesiunea de atestare. 

1.10 Evenimente profesionale și culturale organizate  
 
alegeri – decembrie 2018  

i. În perioada 7-10 iunie 2018, a avut loc cea de-a IV-a ediție a forumului zonal de 
arhitectură și urbanism MOLDOVA REPER 2030 - ediţia a IV-a, primul forum zonal de 
arhitectură şi urbanism dedicat proiecţiei de viitor a teritoriului Moldovei, limita de Est a 
Europei de pe ambele maluri ale Prutului şi Bucovinei de Nord, limita de Est a Europei.  

ii. La eveniment au fost invitaţi peste 100 de arhitecţi şi urbanişti și şi-au anunţat 
participarea experţi din domeniul arhitecturii şi urbanismului din România şi Republica 
Moldova, Regiunea Cernăuţi, precum şi membri ai comunităţii de afaceri şi ai factorilor 
de decizie administrativă. 

iii. Au fost susţinute comunicări analitice şi s-au avansat posibile soluţii pentru viitorul 
dezvoltării echilibrate a acestui teritoriu. Misiunea noastră a fost aceea de a pune laolaltă 
antreprenori, investitori, politicieni, societate civilă, cu scopul de a reporni motorul 
economiei româneşti şi de a scoate în evidenţă modele de succes din activitatea 
arhitecţilor şi urbaniştilor autohtoni. 

iv. În 2018, tema forumului a fost “SATUL DE LA TRADIŢIE LA MODERNITATE, DE LA 
PATRIMONIUL EXISTENT LA CREAREA DE PATRIMONIU”, eveniment inclus în  cadrul 
proiectelor naţionale ce se desfăşoară sub egida “2018 Anul European al Patrimoniului 
Cultural”.  

v. Având în vedere tema acestui an, Forumul a avut în ziua de 7 iunie 2018 o sesiune 
extraordinară dedicată exclusiv primarilor și departamentului de urbanism din comunele 
județelor Bacău și Neamț. 

 
ianuarie – decembrie 2019 

i. Ediția a V-a a forumului MOLDOVA REPER 2030 a avut loc în perioada 7-9 iunie 2019.  
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ii. Tema acestei ediţii a fost provocată de Festivalul” Theaterstock” care a avut loc într-o 
singură ediţie, la Bacău, timp de 16 zile, în luna august 2015, cu un succes care încă 
trezeşte nostalgii. Evenimentul, neconvenţional, s-a desfăşurat nu numai în instituţiile 
publice de spectacol, ci a utilizat întregul potenţial urban, depăşindu-l ca ofertă. S-a 
născut, astfel, necesitatea de dezbatere asupra valenţelor spaţiului public, definit încă 
sau nu topografic, ori din punctul de vedere al utilizării actuale de către public sau al 
proprietăţii. 
Forumul Moldova Reper 2030 a fost organizat în mai multe locuri : Teatrul Municipal 
Bacovia din  municipiul Bacău, Primăria municipiului Roman și Muzeul Național George 
Enescu Tescani. 

iii. Expoziția tinerilor arhitecți 2017-2019 desfășurată în data de 8 noiembrie 2019 la Centrul 
de Cultură George Apostu din Bacău. În cadrul acestui eveniment unic la nivel național, 
tinerii arhitecți care au dobândit dreptul de semnatură în perioada 2017-2019 și-au expus 
lucrările și li s-au înmânat într-un cadru festiv certificatele de membru al OAR. 

 
ianuarie – decembrie 2020 
- 
ianuarie – decembrie 2021 
- 
ianuarie – alegeri 2022 

- 

1.11 Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 
- 

1.12 Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii și cu publicul 
 
- comunicare telefonică, whatsapp, sms 
- comunicare prin e-mail 
- comuncare personală 
- grup Facebook dedicat membrilor filialei 

1.13 Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 
 
MORE 2018 
https://www.desteptarea.ro/dialog-arhitecti-autoritati-avanpremiera-la-forumul-moldova-reper-2030/ 
https://www.desteptarea.ro/bacau-incepe-forumul-zonal-de-arhitectura-si-urbanism-2018/ 
https://www.desteptarea.ro/satul-de-la-traditie-la-modernitate-de-la-patrimoniul-existent-la-crearea-
de-patrimoniu/ 
 
MORE 2019 
https://www.desteptarea.ro/s-a-deschis-forumul-de-arhitectura-moldova-reper-2030/ 
https://www.desteptarea.ro/cum-vad-arhitectii-planificarea-spatiului-urban/ 
https://roman24.ro/forumul-de-arhitectura-si-urbanism-moldova-reper-2030-maine-6-iunie/ 

https://www.desteptarea.ro/dialog-arhitecti-autoritati-avanpremiera-la-forumul-moldova-reper-2030/
https://www.desteptarea.ro/bacau-incepe-forumul-zonal-de-arhitectura-si-urbanism-2018/
https://www.desteptarea.ro/s-a-deschis-forumul-de-arhitectura-moldova-reper-2030/
https://roman24.ro/forumul-de-arhitectura-si-urbanism-moldova-reper-2030-maine-6-iunie/
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https://www.ziarulderoman.ro/forum-de-arhitectura-si-urbanism-programat-in-luna-iunie-in-roman/ 
https://www.desteptarea.ro/cum-vad-arhitectii-planificarea-spatiului-urban/ 
 
Expoziția de fotografii ”Arhitectura centenarului” 
https://www.desteptarea.ro/expozitie-de-fotografii-arhitectura-centenarului/ 
 
Expoziția tinerilor arhitecți 2017-2019 
https://www.desteptarea.ro/promotie-noua-de-arhitecti-din-judetele-bacau-si-neamt/ 
 
Expozitia itinerantă ”Expresia sincerității-Ioana Grigorescu, povestea unui arhitect vizionar” 
https://www.desteptarea.ro/expresia-sinceritatii-pe-simezele-unei-expozitii-de-arhitectura-din-bacau/ 
https://www.desteptarea.ro/povestea-unui-arhitect-vizionar-care-vine-de-la-cracovia-la-bacau/ 
 
Comisia de circulație din Primăria municipiului Bacău 
https://ziaruldebacau.ro/comisia-de-circulatie-din-primaria-bacau-si-a-inceput-activitatea-bacauanii-pot-
trimite-solutii-pentru-descongestionarea-traficului/ 
 
Protocol semnat de către Ordinul Arhitecților Filiala Teritorială Bacău-Neamț și Primăria Municipiului 
Bacău 
https://www.bacau.net/protocol-intre-primaria-bacau-si-ordinul-arhitectilor/ 

1.14 Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce 
s-au concretizat 
 

1.15 Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 
 
Sediul în care își desfășoară activitatea filiala este deținut în baza unui contract de închiriere în cadrul 
Complexului Muzeal Iulian Antonescu Bacău. În același sediu își desfășoară activitatea și filiala UAR 
Bacău-Neamț. 
Punctul de lucru, amplasat în municipiul Piatra-Neamț, este deținut în baza unui contract de închiriere. 

1.16 Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 
- 

1.17 Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii 
acestui raport) – NU ESTE CAZUL 

1.18 Alte activități importante 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.desteptarea.ro/cum-vad-arhitectii-planificarea-spatiului-urban/
https://www.desteptarea.ro/expresia-sinceritatii-pe-simezele-unei-expozitii-de-arhitectura-din-bacau/
https://www.desteptarea.ro/povestea-unui-arhitect-vizionar-care-vine-de-la-cracovia-la-bacau/
https://www.bacau.net/protocol-intre-primaria-bacau-si-ordinul-arhitectilor/
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2 Raportare calitativă 

2.10  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 
2022? 

 
Calitatea produsă de către membrii filialei are o evoluție ascendentă pe perioada mandatului. 

2.11 Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 
 
- Forumul zonal de arhitectură și urbanism Moldova Reper 2030 – MORE; 
- Continuarea relațiilor cu arhitecții din Republica Moldova și Regiunea Cernăuți, Lvov, Odessa-
Ucraina; 
- Deplasările profesionale în România, în Republica Moldova și în Ucraina; 
- Semnarea protocolului de colaborare cu Primăria Municipiului Bacău. 

2.12 Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 
 
- Nefinalizarea site-ului filialei; 
- Neîndeplinirea deplasărilor la primării a grupului de lucru pentru combaterea concurenței neloiale 
din cauza apariției pandemiei COVID-19. 

2.13 Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 
 
- Înființarea Grupului de lucru stagiu; 
- Înființarea Grupului de lucru cu administrația publică și protocolul încheiat cu Primăria Bacău; 
 - Înființarea Grupului de lucru pentru combaterea concurenței neloiale. 

2.14 Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 
 
- Finalizarea și continuarea activităților derulate în prezentul mandat; 
- Organizarea Forumului zonal de arhitectură și urbanism Moldova Reper 2030, activitatea grupului de 
lucru pentru combaterea concurenței neloiale, activitatea grupului de lucru cu administrația publică. 
- Creșterea gradului de expunere publică a organizației. 

 
 
 
 
 
Președinte 2018 – 2022,  

Arh. Liliana Bargu   

Dată: 02.05.2022 
Semnătură: 
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Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială BIHOR a OAR 
 

                                                                        

1. Raportare cantitativă 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

- Membri înscriși – 41 

- Membri transferați către alte filiale - 4 

- Membri transferați de la alte filiale -2  

- Membri radiați – 2  

- Schimbare de secțiune – 18  

 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

Au fost organizate ședințe periodice cu membrii de conducere a filialei. 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale. 

- 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

Raport de activitate Grupul de lucru Educație 

2018 

Detalierea activităților propuse: 

- întâlniri periodice cu stagiarii; 

- prezentarea misiunilor arhitectului; 
- definirea termenilor tehnici; 
- noțiuni legislative; 
- tarifarea unui proiect; 
- prezentarea conținutului - cadru al unui proiect (de ex. tema de proiectare, studiu de prefezabilitate, 
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studiu de fezabilitate, DALI, PAC, PT, DDE, componenta economică, costuri suplimentare, antemăsurători, 
liste de cantități, deviz de investiție etc.); 
- gestiunea unui birou de arhitectură; 
- raportare la instituții; 
- raportare la colaboratorii de specialitate; 
- asistență tehnică, consultare; 
- întâlniri periodice cu membrii filialei (stagiari și arhitecți cu drept de semnătură); 
- codul deontologic al arhitectului – principii; 
- măsuri de siguranță din punct de vedere profesional; 
- repercusiuni ale conduitei profesionale neadecvate; 
- cursuri de comunicare; 
- cursuri de perfecționare continuă. 

Detalierea activităților derulate iulie - decembrie 2018 

● Lansarea unui program pilot cu întâlniri săptămânale cu stagiarii. Această activitate a început din 

luna iulie și a avut ca scop principal următoarele: identificare problemelor cu care se confruntă 

stagiarii, modul în care își desfășoară activitatea, prezentarea misiunilor arhitectului, comunicarea 

stagiarilor între ei etc. Stagiarii au fost împărțiți în trei grupe: cei care au început stagiul (până la 6 

luni), stagiarii între 6 și 18 luni și stagiarii care se pregătesc pentru susținerea interviului pentru 

acordarea dreptului de semnătură.  

● Prin implicarea stagiarilor s-a creat un model de raport de activitate pentru evidențierea mai ușoară 

a misiunilor arhitectului.  

● La aceste întâlniri s-au creat cercuri de discuții prin care stagiarii și-au expus problemele cu care se 

confruntă, dar au venit și cu propuneri prin care filiala să îi ajute. Printre aceste propuneri sunt: o 

platformă cu arhitecți mentori (cu menționarea dacă aceștia prin activitatea desfășurată parcurg 

toate misiunile arhitectului), predarea periodică a rapoartelor de activitate și printr-o consultare 

individuală cu stagiarul să i se comunice validarea acestuia sau găsirea unor modalități de 

aprofundeze și/sau completare, activități de completare a misiunilor (ex. urmărire de șantier), 

cursuri de comunicare, cursuri de legislație, cursuri de antreprenor.  

● S-a întocmit un chestionar dedicat stagiarilor, care a fost lansat în luna octombrie. Momentan 

chestionarul încă este deschis. 

● În data de 23.11.2018 s-a organizat Conferința de Stagiu cu membri din Comisia de Acordare a 

Dreptului de Semnătură, arh. Vlad Rusu și arh. Tiberiu Bucșa.  
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● În cadrul Conferinței Teritoriale Extraordinare din data 28.11.2018 s-a prezentat de către arh. Greta 

Zsak activitatea grupului de lucru și rezultatul parțial al chestionarului menționat mai sus. Cu 

această ocazie s-a lansat și o invitație către membrii atât arhitecți stagiari cât și arhitecți cu drept de 

semnătură, de a se înscrie în grupul de lucru până la data de 7.01.2019 

2019 

1. Conferință de stagiu  - 1 Martie 2019 – Concursul de Arhitectură.  
- Invitat: arhitect Vlad Rusu. 

- Au fost prezenți 11 stagiari. 

2. Vizite de șantier – prima ediție – 6 iunie 2019 – Vizită pe Șantierul Palatului Episcopal Greco-Catolic 
Oradea, vizita a fost coordonată de Arh. Octavian Muth și au fost prezenți 12 arhitecți. 

3. Atelier de voce, dicție și improvizație – susținut de Andrei Țigănaș.  
 

Despre Atelier: 

În data de 7 iunie 2019 a fost găzduită la Oradea un atelier de voce, postură și improvizații cu Andrei 

Țigănaș. Concret, Andrei a susținut un workshop intensiv de pe urma căruia stagiarii au câștigat abilități care 

să îi ajute în prezentări publice, negocieri, luări de cuvânt sau întâlniri cu autorități sau clienți. Informații 

despre Andrei găsiți aici: https://andreitiganas.ro/despre-mine/ 

Atelierul cu durata de aproximativ 8 ore a fost unul practic și a cuprins exerciții de grup și individuale, 

structurat pe următoarele capitole: 

a. Voce, comunicare paraverbală (dicție, intonație, volum). 

b. Improvizații (exerciții pentru a depăși tracul de dinainte de prezentări) și interacțiune cu publicul. 

c. Limbajul corporal, postură (se sintetizează principalele reguli de body language care să-i ajute pe 

arhitecții stagiari atunci când comunică în fața unui auditoriu). 

d. Structură (se discută și se antrenează cele mai comune modele de structură care îi ajută pe arhitecți să 

comunice informație esențială în timp scurt și în mod convingător). 

e. Aplicație direct pe un discurs al cursantului (fiecare cursant a gândit un discurs pe care l-a susținut astfel 

încât să poată lucra cât mai aplicat). 

Au fost prezenți 10 stagiari. Curs oferit gratuit stagiarilor – curs plătit de către OAR Bihor. 

 

4. Întâlnire de stagiu cu stagiari și mentori 18 iunie  
Dialog pe următoarele subiecte: 

• observațiile comisiei de la ultimul interviul de acordare a dreptului de semnătură la care dl. arh. 
Coloman Dalya a asistat ca invitat (interviu desfășurat în data de 7-8 iunie); 

• feedback-ul colegilor stagiari participanți la Atelierul de voce, dicție și improvizație - atelier 
desfășurat în data de 7 iunie; 

https://andreitiganas.ro/despre-mine/
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• stabilirea modalității de întâlnire cu stagiarii; 

• modalitatea de întocmire și predare a rapoartelor de stagiu; 

• temele următoare pentru Conferințele de Stagiu. 
 

5. Introducere în Securitatea la incendiu – curs introductiv pentru arhitecți și stagiari, curs susținut de 
arh. Maghiar Alexandru – 28 iunie, 3 iulie, 10 iulie. 

6. Întâlniri participative cu un număr minim de participanți (între 5-15 stagiari) - (22 iulie, 7 
octombrie, 13 noiembrie 2019) 
Subiecte: 

• Predarea rapoartelor de stagiu la zi; 

• Parcurgerea misiunilor arhitectului pe baza portofoliilor și a normelor metodologice privind 

efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură – 2018 ( ce se aplică stagiului 

început după data 26.03.2018). 

7. Participarea stagiarilor la Conferințele și Atelierele BATRA 2019  
 

2020 

Organizarea evenimentului ’’Caravana OAR’’ în perioada 27.02.2020 – 29.02.2020 cu sprijinul Ordinului 

Arhitecților din România. 

2021 

Organizarea întâlnirilor cu membri arhitecți stagiari care au susținut dreptul de semnătură în cursului 

anului 2021. 

 

GRUPUL DE LUCRU IMAGINE, RELAŢII PUBLICE şi RELAŢIA CU MEMBRI (COMUNICARE) 

2018 

Grupul de lucru s-a format după Conferinţa Teritorială din 10 mai 2018 şi a fost compus din Adela Lile 

(vicepreşedinte) şi Silviu Popa (membru in consiliul de conducere). 

După Conferinţa Teritorială Extraordinară din 31 octombrie, prin votul noii componenţe a consiliului de 

conducere, am înglobat în grupul de lucru şi domeniul Concursuri. Cu această ocazie, s-a alăturat grupului 

de lucru şi Daniel Panait (membru în consiliul de conducere). 

Relaţia cu membri 

Pentru a identifica problemele şi aşteptările membrilor, am realizat două chestionare, unul dedicat 

membrilor cu/fără drept de semnătură şi unul dedicat stagiarilor (acesta a fost conceput de GL Educaţie).  

Chestionarul adresat membrilor cu/fără drept de semnătură, denumit generic „Chestionar arhitecţi”, a fost 
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lansat membrilor prin email şi prin distribuirea pe grupul de Facebook „OAR Bihor” în data de 31 octombrie 

2018. Până la data Conferinţei Teritoriale Extraordinare din 28.11.2018, au răspuns la chestionar 15 

arhitecţi.  

Cele opt întrebări din chestionar sunt: 

• Ce aşteptări aveţi de la conducerea Ordinului Arhitecţilor în următorii 4 ani - nivel central? 

• Ce aşteptări aveţi de la conducerea Ordinului Arhitecţilor, Filiala Teritorială Bihor în următorii 4 ani? 

• Care consideraţi că sunt principalele 3 direcţii în care actuala conducere a Ordinului Arhitecţilor, 

Filiala Teritorială Bihor, trebuie să ia măsuri cu maximă urgenţă? 

• Aţi fi dispus/ă să vă implicaţi în unul dintre Grupurile de Lucru ale OAR Bihor? (GL Educaţie, Stagiu şi 

Deontologie profesională, GL Legislaţie. Regulamente. Onorarii. Cod deontologic, GL Imagine, Relaţii 

publice şi Relaţia cu membri, GL Rural, GL Concursuri) 

• Dacă aţi răspuns DA la întrebarea anterioară, în care dintre grupurile de lucru aţi vrea să vă aduceţi 

contribuţia? 

• Cum evaluaţi comunicarea actuală a secretariatului Filialei Teritoriale Bihor cu arhitecţii membri? 

(1- ineficientă, 2- satisfăcăoare, 3- bună, 4-foarte bună) 

• În cazul în care aţi bifat la întrebarea anterioară 1 sau 2, vă rugăm să precizaţi ce vă nemulţumeşte 

şi cum credeţi că poate fi îmbunătăţită această comunicare. 

• Sugestii, propuneri pentru actuala conducere a Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Bihor 

În cadrul Conferinţei Teritoriale Extrordinare a fost prezentată o interpretare preliminară a răspunsurilor 

primite, bazată pe identificarea ideilor, aşteptărilor şi problemelor care au avut cel mai ridicat nivel de 

repetiţie în cadrul răspunsurilor.  

Intenţionăm să promovăm şi să popularizăm chestionarul în rândul membrilor pentru a obţine un număr cât 

mai mare de răspunsuri în vederea obţinerii unor concluzii relevante, iar mai apoi pentru a formula strategii 

şi direcţii de acţiune bine fondate. 

Pentru pregătirea Conferinţei Teritoriale Extraordinare, a fost realizat afişul, diplome de merit oferite 

colegilor orădeni premiaţi la BATRA 2017, prezentarea activităţii grupului de lucru şi o scurtă prezentare a 

celor trei candidaţi la funcţia de preşedinte. Aceasta din urmă a fost întocmită utilizând declaraţiile de 
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intenţie ale candidaţilor şi a fost distribuită pe grupul de Facebook OAR Bihor cu o zi înainte de alegeri, iar 

mai apoi proiectată la conferinţă. Scopul acestei prezentări a fost de a sumariza declaraţiile candidaţilor 

într-o formă uşor de citit şi uşor de comparat.  

Relaţii publice & Imagine 

Unul dintre obiectivele GL este creşterea vizibilităţii OAR-ului pe plan local. Un prim pas în acest sens a fost 

realizarea paginii de Facebook a Ordinului Arhitecţilor din România- Filiala Teritorială Bihor, identificată prin 

OAR Bihor în „search”. Aici am abordat postările în două direcţii: postări cu informaţii de interes pentru 

arhitecţi şi postări de interes şi pentru societatea orădeană, cu scop educativ. Aşadar, am distribuit pe de o 

parte postări de pe OAR National, ştiri şi anunţuri de interes de pe plan local, dar şi videoclipuri ce au ca 

teme arhitectura sau urbanismul (TED Talks). Mai jos sunt rezultatele obţinute ca urmare a postărilor (iulie-

decembrie 2018): 
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Fig 1,2,3- Vizualizările postărilor de pe pagina de Facebook OAR Bihor 
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 Fig 4- Evoluţia numărului de „like”uri ale paginii OAR Bihor 

 

2019 

 

Principalele activităţi desfăşurate : 
 

• Actualizare manual de identitate vizuală a OAR 
Identitate vizuală unitară, specifică pentru OAR Bihor şi în concordanţă cu standardele de identitate vizuală 
ale OAR Naţional. Material grafic în diverse formate digitale, accesibile prin internet. 

 Arh. Lile Adela, Arh. Zsák Greta 
 

Organizarea Şedinţei Teritoriale din februarie 2019 
Invitatul filialei a fost preşedintele OAR, Arh. Găvozdea Alexandru, care a făcut o informare privind 
certificarea tehnico-profesională a operatorilor din construcţii şi a altor domenii de interes comun. 
Arh. Lile Adela, Secretariatul filialei. 

 
Lansare pagină de Facebook a OAR Bihor  
Pe data de 18.07.2018 a fost lansat pagina de Facebook a filialei cu scopul de a promova activităţile din 
domeniul arhitecturii atât în rândul membrilor, cât şi în comunitatea locală. 

 Arh. Lile  Adela. 
 

Participare la iniţiativa “30 zile.ro” 
Iniţiativa are ca scop reducerea timpului de procesare a documentaţiilor pentru eliberarea certificatelor 
de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor documente de urbanism. 

 Arh. Csomortányi Adela, Arh. Lile Adela. 
 

Pregătire Bienala de Arhitectură Transilvania “BATRA 2019” 
Participare la întâlnirile cu organizatorul principal OAR Transilvania, ca partener de proiect şi implicare în 
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organizarea evenimentelor. 
  Arh. Csomortányi Adela, Arh. Panait Daniel. 

 
  Organizare evenimente “BATRA 2019” în Mun. Oradea 

Organizarea evenimentelor din municipiul Oradea – expoziţii conferinţe şi dezbateri – derulate în decurs 
de două săptămâni (07.11.2019-22.11.2019).  

  Arh. Panait Daniel, Secretarat filială– Topai Cristina. 
 

   Organizare masă rotundă “Concursul de arhitectură” 
Dezbatere, schimb de experienţă privind concursurile de arhitectură. Scopul urmărit: consolidarea relaţiei 
dintre filiala Bihor şi alte filiale/OAR naţional în privinţa generării de concursuri. 

  Arh. Panait Daniel. 
 

   Lansare întâlniri “Dialog” 
Iniţiativă de sprijinire a comunicării profesionale din interiorul organizaţiei. Întâlnire săptămânală între un 
membru din conducere şi colegii de filială.  

   Cond. Arh. Drienyovszky Francisc, Arh. Hagiu Adrian. 
 
   Analiza,  monitorizarea canalelor de comunicare ale OAR 

Bihor 
A    Analiza site-ului OAR Bihor, monitorizarea postărilor pe facebook-ul filialei. 
a    Analiza modului de comunicare cu membrii filialei. Întocmire plan de îmbunătăţire a canalelor şi a instru- 

mentelor de comunicare internă şi externă ale OAR, în vederea creşterii coeziunii organizaţiei şi a 
promovării profesiei. 

C   Cond. Arh. Drienyovszky Francisc, Arh. Rotar Ioana. 
  

• Întâlnire cu mebrii conducerii ABA – Crişuri 
Întâlnire pentru stabilirea principiilor pentru încheierea unui protocol de colaborare  privind organizarea şi 
derularea unor activităţi dedicate popularizării malurilor Crişului Repede. 
Arh. Hagiu Adrian, Cond.Arh. Drienyovszky Francisc. 

 

• Îmbunătăţirea pachetelor de sponsorizare 
Stabilirea unei strategii privind sponsorii, pentru îmbunătăţirea relaţiei cu parteneri/sponzori şi pentru 
creşterea veniturilor filialei.   
Cond. Arh. Drienyovszky Francisc, Arh. Hagiu Adrian. 

 

• Plan de activitate pe anul 2020, propunere pentru bugetul alocat 
Lansarea discuţiilor pentru stabilirea principalelor ţinte, posibilele acţiuni concrete, împărţirea sarcinilor. 
Pornirea consultărilor cu membrii şi conducerea filialei. 
Arh. Panait Daniel, Arh. Csomortányi Adela, Cond. Arh. Drienyovszky Francisc. 
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Raport de activitate Grupul de lucru legislatie , cod deontologic relatii institutionale 

În cursul anului 2019, în cadrul C.T. de conducere al filialei O.A.R. Bihor, s-a constituit grupul de lucru pentru 

legislație, cod deontologic și relații instituționale compus din:  

• Arhitect Cobe Aurel – Ioan – vicepreședinte și coordonator grup de lucru 

• Arhitect Popa Silviu  

• Arhitect Parvulet Mihai 

• Arhitect Varga Kovacs Andrei 
 

OBIECTIVELE GENERALE AU FOST ENUNȚATE ASTFEL:  

1. Implicarea unor etici profesionale , conforme cu codul deontologic. 
2. Consolidarea relatiei filialei OAR Bihor cu entitățile administrative locale privind îmbunătățirea 

procesului de avizare și crearea de noi relații cu alte instituții. 
3. Verificarea exercitării dreptului de semnătură, incompatibilități și armonizarea cu buna practică din 

alte filiale. 
 

ACTIVITĂȚI PROPUSE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR:  

În cursul anului 2019 au avut loc întâlniri cu reprezentanții PMO în vederea îmbunătățirii protocolului de 

colaborare cu instituția arhitectului șef. 

Sunt făcute demersurile pentru o colaborare și întocmire a unui protocol cu instituția arhitectului șef al 

județului Bihor pentru urmărirea bunului mers al compartimentelor de urbanism din primării și controlul 

dovezilor de luare în evidență a proiectelor ce intră în competența locală de autorizare, precum și controlul 

asupra activității funcționarilor publici din sectorul urbanism și incompatibilității acestora la activități 

contrare codului deontologic. 

A fost înaintată o sesizare Comisiei de disciplină și am solicitat răspuns la sesizarea noastră. Sunt în 

pregătire și alte protocoale de bună colaborare cu:  

• Inspectoratul de stat în construcții; 

• Direcția pentru cultură; 

• Oficiul de cadastru. 
 

În cadrul C.T. al filialei am propus și funcționează o oră de audiență pe săptămână pentru membrii filialei 

care au nelămuriri în diverse probleme profesionale, discutate punctual și pentru care vor primi răspuns în 

măsura posibilităților de rezolvare. 

Arhitect Popa Silviu, membru al grupului nostru de lucru, este inițiatorul unui program de colaborare cu 

PMO printr-un proiect – pilot de eficientizare a relației arhitect – instituție. Proiectul este gândit în 2 etape: 

• Etapa 1 – realizarea unui flux informatic operațional pentru C.M.U.A.T. : certificate de urbanism, 
nomenclatură stradală și adresa, aviz C.M.U.A.T. (timp de realizare și implementare 3-8 luni). 

• Etapa 2 – realizarea unui flux informatic operațional pentru întreaga procedură de autorizare și 
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avizare (timp de realizare și implementare 2 ani) 
 

Proiectul va facilita:  

a) Posibilitatea constituirii dosarului electronic pentru avizare|autorizare prin implementarea 

înregistrării și arhivării electronice a documentelor și documentațiilor.  

b) Digitalizarea fluxurilor interne administrative. 

c) Dezvoltarea și implementarea unei soluții de portal care va asigura accesul facil al cetățenilor, 

arhitecților și mediului de afaceri. 

 

PROPUNERI DE ACTUALIZARE A REGULAMENTULUI FILIALEI OAR BIHOR:  

Propuneri de modificare si completare a regulamentului cadru existent prin imbunatatirea relatiei si a 

modului de conlucrare intre grupurile de lucru si membrii filialei. 

 

PREGATIREA CONFERINTEI TERITORIALE EXTRAORDINARE:  

In cursul lunii ianuarie 2020 se va convoca conferinta teritoriala extraordinara pentru alegerea unui 

membru in C.T. si a 2 sau 3 membrii supleanti. 

 

2020 

Organizarea evenimentului ’’Seri Arhitecturale’’ în data de 13.02.2020 dedicat proiectelor premiate în 

cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania – BATRA 2019. 

 

2021 

     Organizarea evenimentului ’’BATRA 2021’’ în perioada 15.10.2021 – 30.10.2021 de către arh. Panait 
Daniel în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania – BATRA 2021. 

 
Raport de activitate Grupul de lucru legislatie, cod deontologic relatii institutionale 

 

  2018-2021 

OBIECTIVELE GENERALE AU FOST ENUNTATE ASTFEL:  

1. Implicarea unor etici profesionale, conforme cu codul deontologic. 

2. Consolidarea relatiei filialei O.A.R. Bihor cu entitatile administrative locale 

privind imbunatatirea procesului de avizare si crearea de noi relatii cu alte institutii. 

3. Inițierea stadiului I al proiectului pilot privind eficientizarea respectiv digitalizarea demarat cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Oradea 
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ACTIVITATI PROPUSE IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR:  

 

In cursul anilor 2018 -2021 au avut loc intalniri cu reprezentantii PMO in vederea imbunatatirii protocolului 

de colaborare cu institutia arhitectului sef. 

 Sunt facute demersurile pentru o colaborare si intocmire a unui protocol cu institutia arhitectului sef al 

judetului Bihor pentru urmarirea bunului mers al compartimentelor de urbanism din primarii si controlul 

dovezilor de luare in evidenta a proiectelor ce intra in competenta locala de autorizare, precum si controlul 

asupra activitatii functionarilor publici din sectorul urbanism si incompatibilitatii acestora la activitati 

contrare codului deontologic. 

    Am inaintat sesizare comisiei de disciplina si am solicitat raspuns la sesizarea noastra. 

    Sunt in pregatire si alte protocoale de buna colaborare cu:  

• Inspectoratul de statin constructii  

• Directia pentru cultura 

• Oficiul de cadastru 
 
    Arhitect Popa Silviu, membru al grupului de lucru, este initiatorul unui program de colaborare cu PMO 

printr-un proiect – pilot de eficientizare a relatiei arhitect – institutie. Proiectul este gandit in 2 etape:  

• Etapa 1 – realizarea unui flux informatic operational pentru C.M.U.A.T. : certificate de 
urbanism, nomenclatura stradala si adresa, aviz C.M.U.A.T. (timp de realizare si 
implementare 3-8 luni). 

• Etapa 2 – realizarea unui flux informatic operational pentru intreaga procedura de 
autorizare si avizare (timp de realizare si implementare 2 ani) 

 

Proiectul va facilita:  

    a) Posibilitatea constituirii dosarului electronic pentru avizare|autorizare prin implementarea inregistrarii 

si arhivarii electronice a documentelor si documentatiilor.  

    b) Digitalizarea fluxurilor interne administrative. 

    c) Dezvoltarea si implementarea unei solutii de portal care va asigura accesul facil al cetatenilor, 

arhitectilor si mediului de afaceri. 

 

PROPUNERI DE ACTUALIZARE A REGULAMENTULUI FILIALEI O.A.R. BIHOR:  

    Propuneri de modificare si completare a regulamentului cadru existent prin imbunatatirea relatiei si a 

modului de conlucrare intre grupurile de lucru si membrii filialei. 
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a. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

 

Arhitecții membrii ai comisiei CMUAT participă săptămânal la ședințele organizate de către Primăria 

Municipiului Oradea. 

- Arhitecții membrii ai comisiei CMUAT participă lunar la ședințele organizate de către Primăria Municipiului 

Salonta. 

 

b. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

Eliberarea dovezilor se realizează prin accesarea programului național – SIOAR 

 

 

c. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

 

 

d. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

 

 

e. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

 

f. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

-  

 

g. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

- Email 

- Facebook 
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h. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 - articol publicat in revista De Arhitectura – interviu arh. Hagiu Adrian 

- articol publicat in revista Agenda Constructiilor – interviu arh. Cobe Aurel Ioan 

 

i. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

              - 

 

j. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

Sediul Filialei este in Oradea, str. B-dul General Gheorghe Magheru nr. 23, ap. 49 

Punctul de lucru al Filialei este in Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 3, ap. 6 

 

k. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

 

l. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

 

 

 

 

 

m. Alte activități importante 

 

 

 

 

 

2. Raportare calitativă 

a.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

 

b. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 
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c. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

 

 

d. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

 

 

e. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

 

 

 

 

 

Vicepreședinte 2018 – 2022,  

Cobe Aurel Ioan 

Dată: 

Semnătură: 
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ANEXA 1 
  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala Teritorială BUCUREȘTI a OAR                  
 

                                                                        

1. Raportare cantitativă 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune)       

 

Filiala București a O.A.R. avea în 25 noiembrie 2018 un total de 4236 membri, la 27 noiembrie 2019 au 

fost înregistrați 4336 membri, la 27 noiembrie 2020 au fost înregistrați 4422 de membri și în 24 noiembrie 

2021 au fost înregistrați 4407 membri. La 16 mai 2022 numărul total de membri al Filialei București a OAR 

este 4454 – în 4 ani numărul de membrii a crescut cu 218 reprezentând 4,89%. 

În perioada 2018-2022 s-au înregistrat: 

- 449 înscrieri 

- 106 transferuri  

- 156 decese și retrageri 

- 842 membri cu restanțe peste 5 ani 
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1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul Director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018 

- În 12 mai 2018 a avut loc Conferința de alegeri a Filialei București a OAR 

- În perioada iunie-decembrie 2018 au avu loc următoarele ședințe:                                                                                

          - 2 ședințe Colegiul Director Teritorial  

           - 6 ședințe Consiliul Teritorial  

 

ianuarie – decembrie 2019 

- În perioada ianuarie-decembrie 2019 au avut loc următoarele ședințe: 

          - 9 ședințe Colegiul Director Teritorial 

          - 5 ședințe Consiliul Teritorial 

 

ianuarie – decembrie 2020 

- În perioada ianuarie-decembrie 2020 au avut loc următoarele ședințe: 

          - 13 ședințe Colegiul Director Teritorial 

          - 6 ședințe Consiliul Teritorial din care 2 ședințe cu participarea membrilor CN din Filiala București                  

 

ianuarie – decembrie 2021 

- În perioada ianuarie-decembrie 2021 au avut loc următoarele ședințe: 

          - 12 ședințe Colegiul Director Teritorial 

          - 8 ședințe Consiliul Teritorial din care o ședință cu participarea membrilor CN din Filiala București               

 

ianuarie – alegeri 2022 

- În perioada ianuarie-aprilie 2022 au avut loc următoarele ședințe: 

          - 8 ședințe Colegiul Director Teritorial 

          - 3 ședințe Consiliul Teritorial  

 

- Începând din luna septembrie 2019 filiala a adoptat modelul de prezentare a Proceselor Verbale folosit 

de OAR. 

- Procesele verbale ale ședințelor CD și CT sau sintezele acestora (în vechiul format), după aprobare, sunt 

postate pe site-ul filialei spre consultare. 
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1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

 

În perioada iunie 2018-mai 2022 au fost organizate 3 întâlniri între membrii Consiliului Național proveniți 

din Filiala București a OAR și membrii Consiliului Teritorial. 

Transferul de informații dinspre Consiliul Național spre forurile de conducere ale Filialei București a OAR, 

Colegiul Director Teritorial și Consiliul Teritorial, a fost asigurat permanent de aceia dintre membrii care au 

făcut parte din ambele structuri: arh. Emil Ivănescu, Președinte, invitat să participe la ședințele CN, arh. 

Andrei Fenyo, Vicepreședinte, arh. Ana Maria Zahariade, Vicepreședinte, arh. Irina Melită, vicepreședinte, 

arh. Cătălin Berescu, Trezorier, alți membri CT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018 

- Comisia Teritorială de Cenzori actuală a Filialei București a OAR a fost aleasă în Conferința Teritorială care 

a avut loc în 12 mai 2018.  

 - În perioada 15 mai-25 noiembrie 2018, Comisia a întocmit, cu sprijinul expertului-contabil 

 angajat, două rapoarte interimare, aferente trimestrelor II și III 2018, rapoarte prin care au 

 fost transmise conducerii filialei o serie de observații pentru îmbunătățirea activității filialei, 

 atât din punct de vedere economic, cât și organizatoric.  

   

- Comisia Teritorială de Disciplină a analizat sesizările primite în complete de câte 3 membri, păstrându-se 

același  complet pentru fiecare dosar. Componența completelor a fost schimbată de la un dosar la altul.   
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După 15 mai 2018 au avut loc în jur de 21 ședințe ale completelor Comisiei Teritoriale de Disciplină în care 

s-au analizat dosarele după cum urmează:  

- 16 dosare în curs de judecare din anul 2017, din care:  

- 5 dosare noi cu sesizări din 2018.    

Președintele Comisiei Teritoriale de Disciplină, arh. Emilian Victor Grigoriu, solicită modificarea 

Regulamentului de funcționare a Comisiilor Teritoriale de Disciplină în sensul prelungirii mandatului 

membrilor din completele care nu au finalizat un dosar până la alegeri, pentru a asigura continuitatea 

completului de judecată, până la hotărârea finală.  

  

ianuarie – decembrie 2019 

- În perioada de activitate  01.01.2019 - 27.11.2019, Comisia Teritorială de Cenzori a întocmit, cu sprijinul 

expertului-contabil angajat, rapoarte interimare, rapoarte prin care au fost transmise conducerii filialei o 

serie de observații pentru îmbunătățirea activității filialei, atât din punct de vedere economic, cât și 

organizatoric.  

Conform documentelor, in anul 2019 au fost realizate următoarele întâlniri: 

20-22.02.2019  - Verificare activitate trimestrul IV/ 2018; 

27.03.2019   - Raport preliminar situații financiare 2018; 

08.04.2019   - Raport verificare trimestrul IV/2019; 

08.04.2019   - Raport situații financiare 2018 și aprobarea acestora;  

21-23 05.2019  - Verificare activitate trimestrul  I/2019; 

04.07.2019   - Raport de verificare trimestrul I/2019; 

29-30 07.2019  - Verificare activitate trimestrul II/2019; 

23.09.2019   - Raport de verificare trimestrul II/2019; 

24-09-01.10.2019   - Întocmire prezentare pentru Consiliul Teritorial a  raportului aferent   

                   descărcării de sarcini pentru anul 2018; 

03.10.2019   - Participare ședința Consiliul Teritorial. 

 

- Comisia de Disciplină a Filialei Teritoriale București a OAR și-a desfășurat activitatea în anul 2019, în 

perioada 01 ianuarie – 27 noiembrie, cu următoarea componență: inițial 9 membri titulari și 4 supleanți, 

rămași în final 8 membri titulari și 3 supleanți (un deces, o plecare în străinătate). 

Comisia Teritorială de Disciplină a analizat sesizările în complete de câte 3 membri, păstrându-se același  

complet pentru fiecare dosar.  

Componența completelor a fost schimbată de la un dosar la altul.  

Au fost situații când au fost refăcute completele din motive de deces sau plecări din țară a unor membri ai 

comisiei. 

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate 37 de ședințe ale Comisiei Teritoriale de Disciplină care au 
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analizat dosarele după cum urmează: 

- 15 dosare în curs de judecare din anul 2018  

- 7 dosare noi cu sesizări din 2019  

Președintele comisiei solicită să nu se mai poată candida simultan la Comisiile de Disciplină Teritoriale și 

Comisia Națională de Disciplină a O.A.R. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

   - Activitate Comisiei Teritoriale de Cenzori a Filialei București a OAR în perioada 01.01.2020 - 30.10.2020   

s-a    concretizat în: 

- verificarea conformității activităților desfășurate de Filiala București a Ordinului Arhitecților din România 

cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale; 

-  evaluarea gradului de adecvare și de aplicare a principiilor și metodelor contabile folosite privind 

conducerea contabilității; 

-  evaluarea gradului de adecvare a datelor și informațiilor, financiare și non financiare, destinate conducerii 

Filialei București a Ordinului Arhitecților din România pentru cunoașterea realității patrimoniale; 

-  protejarea  elementelor bilanțiere și identificarea  metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de 

orice fel. 

Au fost realizate examinări preliminare, lunare, și s-au întocmit următoarele rapoarte:   

-Raport al Comisiei de Cenzori  Privind verificarea  lunara a  activității aferente perioadei  octombrie-

decembrie   2019 (07.04.2020) 

-Raport al Comisiei de Cenzori privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  Ianuarie-

decembrie  2019 - varianta bilanț contabil (23.04.2020) 

- Raport al Comisiei de Cenzori  privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  Ianuarie-

decembrie  2019 (prezentat în vederea descărcării de gestiune) (28.04.2020) 

- Raport al Comisiei de Cenzori  privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  Ianuarie-martie 

2020 (25.06.2020) 

- Raport al Comisiei de Cenzori  privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  aprilie-iunie 2020 

(26.08.2020) 

- Raport al Comisiei de Cenzori  privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  iulie-septembrie 

2020 (10.11.2020) 

 

- Comisia Teritorială de Disciplină a Filialei București a OAR în perioada 01.01.2020-30.10.2020 și-a 

desfășurat activitatea cu următoarea componență: 9 membri titulari și 4 membri supleanți din care au 

rămas 7 membri titulari (1 plecat din țara și 1 decedat) și 3  membri supleanți (1 retras). 

Comisia Teritorială de Disciplină a analizat sesizările în complete de judecată de câte 3 membri, păstrându-

se același  complet pentru fiecare dosar. Componența completelor a fost schimbată de la un dosar la altul.  
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Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 24 de ședințe ale completelor de disciplină care au analizat 

dosarele după cum urmează: 

 - 3 dosare pentru semnătură de complezență în curs de judecare din anul 2019, din care: 

  - 2 dosare pentru semnătură de complezență nesoluționate deoarece pârâții,   

 asistați de avocați au cerut prezenta reclamantului cu probe;  

  -  1 dosar finalizat 

 - 10 dosare noi cu sesizări din 2020, din care:  

  - 3 dosare soluționate 

  - 7 dosare în curs de judecare. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- Activitatea  Comisiei Teritoriale de Cenzori a Filialei București a OAR în perioada menționată s-a 

concretizat în: 

- verificarea lunară a rulajelor și soldurilor conturilor prezentate în balanțele de verificare sintetice și 

analitice aferente perioadei  ianuarie-septembrie   2021, inclusiv a documentelor  primare ce stau la baza  

informațiilor financiare prezentate în evidența contabilă a perioadei  ianuarie-septembrie   2021. 

- verificarea  ștatelor de  plată  aferente perioadei ianuarie-septembrie   2021 

-verificarea  situațiile detaliate pe clienți și furnizori   ianuarie-septembrie   2021 

Au fost întocmirea și predarea următoarelor rapoarte : 

-Raport al Comisiei de Cenzori  Privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  octombrie-

decembrie   2020 

-Raport al Comisiei de Cenzori  Privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  Ianuarie-

Decembrie   2020 - varianta bilanț contabil 

- Raport al Comisiei de Cenzori  Privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  Ianuarie-Martie 

2021(1394/22.06.2021) 

- Raport al Comisiei de Cenzori  Privind verificarea  lunară a  activității aferente perioadei  Aprilie-Iunie 

2021 (1729/05.08.2021) 

- Raport al Comisiei de Cenzori  Privind verificarea  lunara a  activității aferente perioadei  iulie-septembrie 

2021(2437/09.11.2021) 

 

- Comisia de Disciplină a Filialei Teritoriale OAR-București și-a desfășurat activitatea în anul 2021, cu 

următoarea componență: inițial 8 membri titulari și 2 supleanți, rămași în final 8 membri titulari și 3 

supleanți. 

Comisia de disciplină a analizat sesizările în complete de câte 3 membri, păstrându-se același  complet 

pentru fiecare dosar. Componența completelor a fost schimbată de la un dosar la altul.  

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 48 de ședințe ale comisiei de disciplină care au analizat 
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dosarele după cum urmează: 

- 9 dosare în curs de judecare din anul 2020, din care: 

 6 dosare în care s-a respins sesizarea 

 1 dosar finalizat cu Vot de Blam 

 1 dosar cu propunere suspendare 6 luni 

 1 dosar cu propunere suspendare 1 an 

- 10 dosare noi cu sesizări din 2021, din care:  

 4 dosare cu sesizare respinsă; 

 1 dosar finalizat cu avertisment 

 2 dosare cu sesizări nefondate 

 3 dosare în lucru. 

Notă - domnul arh. Emilian-Victor Grigoriu, Președinte al Comisiei Teritoriale de Disciplină, solicită 

următoarele: 

 - Modificarea regulamentului de funcționare al comisiilor de disciplină teritoriale în sensul 

prelungirii mandatului membrilor din completele care nu au finalizat un dosar până la alegeri, pentru a 

asigura continuitatea completului de judecată, până la hotărârea finală. 

 - Să nu se mai poată candida simultan la Comisiile de Disciplină Teritoriale și Comisia Națională de 

Disciplină a O.A.R. 

 

ianuarie – alegeri 2022 

Comisia Teritorială de Cenzori a Filialei București a OAR s-a întrunit în această perioada în 3 ședințe. 

   Comisia Teritorială de Disciplină a Filialei București a OAR a primit în această perioadă 3 noi sesizări, 18 

ședințe; din cele 30 de sesizări au fost soluționate 22, are 3 cazuri în lucru și au rămas spre soluționare de 

către noua comisie 8 sesizări 

     

 

1.4. Activitatea grupurilor de lucru / an 

 

alegeri – decembrie 2018 

În perioada 01 iunie – 01 decembrie 2018 nu au fost organizate grupuri de lucru în cadrul filialei. Membri 

CT au fost încurajați să propună teme de lucru la nivelul filialei, dar nu au răspuns acestei propuneri.  

Membrii din conducerea filialei au activat  în grupurile de lucru OAR - participare GL legislație arh. Andrei 

Fenyo, Vicepreședinte O.A.R. București 

9 
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 ianuarie – decembrie 2019 

În ședința Consiliului Teritorial din 11 octombrie 2018, arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București, a 

prezentat propunerea sa privind schema, obiectivele și strategiile Grupurilor de Lucru, care conțin Grupuri 

de Acțiune, și care vor fi constituite în cadrul filialei: 

 1. Arhitect OAR București – coordonator arh. Emil Ivănescu - acțiuni principale prevăzute în 

platforma-program prezentată în cadrul Conferinței Teritoriale de alegeri; 

 2. Profesional – coordonator arh. Ana Maria Goilav – formarea profesională continuă, SIOAR, 

stagiari și  grupul de acțiune formare alternativă, arh. Daniela Calciu; 

 3. Legislație – coordonator arh. Andrei Fenyo – legislație locală și națională, un grup de lucru de șoc 

care trebuie constituit în colaborare strânsă cu O.A.R. Național, pe plan local grupul se va ocupa de 

autorizații, regulamente și proceduri; 

 4. Calitatea vieții – coordonator arh. Cătălin Berescu – dezastre, locuirea de urgență,  mobilitate 

urbană, cutremur – acțiuni și colaborări deja începute și grup de acțiune  Școli  sigure, arh. Horia Bejan; 

 5. Spațiu public – coordonator arh. Ana Maria Zahariade -  concursuri, patrimoniu (grup  care va 

sprijini OAR), Raportul pentru București, Grup de acțiune ”Context urban”    coordonat de arh. Raluca 

Vișinescu, grup de acțiune constituit în iulie 2018. 

Grupurile de Lucru au fost aprobate în ședința Colegiului Director Teritorial de luni 05 noiembrie 2019 și 

votate în unanimitate în ședința Consiliului de Conducere Teritorial de miercuri 21 noiembrie 2018. 

Activitatea Grupurilor de Lucru va demara începând cu 01 ianuarie 2019 ele fiind bugetate în Bugetul 

Filialei București pentru anul 2019, Buget votat în ședința Consiliului Teritorial de miercuri 21 noiembrie 

2018. 

Grupul de Acțiune ”Context urban”, coordonat de arh. Raluca Vișinescu, membră în Consiliul Teritorial, și-

a demarat activitatea în iulie 2018, odată cu semnarea protocolului de colaborare între Primăria Sectorului 

3, UAUIM, USAMV si OAR București. 

Obiectivele protocolului și a workshop-ului demarat și în curs de finalizare sunt:  

1. Identificare spații din domeniul public (pe raza Sectorului 3); 

2. Analiza spații publice deja amenajate - “conformitatea” și “sustenabilitatea” amenajărilor; 

3. Identificare spații publice neamenajate; 

4. Identificare terenuri domeniul public cu potențial de a deveni spații verzi/spații utilizate, nu spații 

pierdute prin amenajare – propunerea lor spre a deveni subiectul unor concursuri de arhitectură 

organizate de către OAR; 

5. Îmbunătățirea calității vieții în cartierele de locuințe colective și noile dezvoltări periferice prin 

amenajarea de spații verzi publice; 

6. Imaginea “verde“ a sectorului: propunerea de strategii de abordare a spațiilor publice corelate cu 

poziția lor în sector, implicarea locuitorilor, potențialul de folosire etc.  

Precizăm că acest workshop este finanțat de către Primăria Sect. 3, aceasta finanțare acoperind și 
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broșura/publicația pe care vrem sa o scoatem la final de workshop.  

 

ianuarie – decembrie 2020 

1. Grupul de Lucru Context urban, arh. Raluca Vișinescu, membru CT 

Grupul de acțiune “Context Urban” al OAR București și-a demarat activitatea in iulie 2018, odată cu 

semnarea protocolului de colaborare între Primăria Sectorului 3, UAUIM, USAMV si OAR București. 

Au fost identificate 3 tipuri de spații cu potențial: 

- spațiile mici, cu potențial mare (zone dens populate, neamenajate) - teme de proiectare - proiecte pilot - 

cu execuție în orizontul apropiat de timp 

- spații de interes urban - teme de concurs - derulate cu sprijinul OAR 

- spații amenajate sub standardul și potențialul zonei - proiecte de echipă - cu execuție în orizontul mai 

îndepărtat de timp - fac parte din Strategia de dezvoltare a spațiului (verde) public. 

S-au realizat harți de sinteză a analizelor efectuate, precum și propuneri de strategie de abordare a 

întregului sector și a unor spații pilot. 

O prezentare a concluziilor workshopului o găsiți la adresa https://www.oar-bucuresti.ro/workshop-spatii-

publice-sector-3-bucuresti/. 

Considerând spatiile de interes urban identificate în Analiza Spațiilor Publice ale Sectorului 3, spații a căror 

soluționare urbană este recomandat a se selecționa în urma unui Concurs de Soluții de Arhitectură, 

împreună cu Promotorul, s-a ales ca a doua acțiune a Grupului “Context Urban” să fie lansarea 

Concursului de Soluții de Arhitectură “Amenajarea Splaiului Unirii din zona Timpuri Noi”, al cărui Promotor 

este Primăria Sectorului 3 a Municipiului București  și Organizator Filiala București a Ordinului Arhitecților 

din România. 

Pregătirea concursului este în desfășurare, urmând ca lansarea lui să se facă la începutul anului 2020 

 

2. Grupul de Lucru – Locuința în București, coordonator arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte 

Stare:  grupul a avut o întâlnire - există definită structura unui chestionar pentru identificarea 

intervențiilor care implică clădiri rezidențiale. 

 

3. Grupul de Lucru – Procedurile Filialei București, coordonator arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte 

Stare: inactiv. 

 

4. Grupul de Lucru – Ghid de redactare și conținut pentru documentația de autorizare, coordonator arh. 

Andrei Fenyo, vicepreședinte 

Stare: inactiv. 
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ianuarie – decembrie 2021 

Activitatea și rezultatele grupurilor de lucru ale Filialei București a OAR în anul 2021 

1. Activitatea GL Patrimoniu al OAR București - coordonator arh. Iulia Stanciu, membru CT 

În anul 2021 activitatea grupului s-a concentrat pe implementarea proiectului finanțat din timbrul cultural 

– activarea platformei 112patrimoniu, aflată acum în faza de testare. Din platformă au pornit până acum 

21 de sesizări, s-au deschis două dosare penale pentru abateri în construcții, lucrări fără autorizații, sau alt 

tip de autorizație decât cele anunțate, au început să apară modificări în urma sesizărilor, sunt proprietarii 

sau dezvoltatorii care s-au adresat GL patrimoniu dorind să înțeleagă despre ce este vorba și care sunt 

dispuși la modificări în urma sesizărilor. 

În scurt timp se va activa platforma 112recuperare, prin intermediul căreia se urmărește organizarea 

procesului de adaptare-recuperare a materialelor de construcție, după modelul aplicat în multe orașe 

europene.  

Activitatea GdL Patrimoniu în anul 2021 este descrisă în detaliu în Raportul de Activitate depus de arh. 

Iulia Stanciu pe care îl anexăm.  

 

2. Activitatea GdL Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filialei București a OAR, coordonator     

arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte 

Propunerea de regulament a fost parcursă și agreată cu membrii grupului. 

Este necesară finalizarea structurării acestuia în vederea pregătirii etapei de transparență decizională, 

punând accentul pe direcțiile principale de dezbatere urmând ca ulterior să fie pregătite materialele 

suport pentru ședința de adoptare. 

 

3. Activitatea GdL Glosar de termeni în construcții – coordonator arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte 

În prima parte a anului a fost reevaluată metodologia de completare cu termeni a glosarului. 

Metoda participativă, convenita inițial, s-a dovedit a nu genera suficiente intrări noi.  

În cadrul grupului s-a convenit să fie căutată o persoană care să se ocupe în mod special de analizarea 

sistematică a fondului legislativ în vederea identificării si centralizării termenilor si definițiilor. 

Au fost inițiate discuții cu potențiali parteneri ai proiectului si a fost continuată promovarea Glosarului în 

mediile de interes. 

 

4. Activitate GdL Școli sigure, coordonator arh. Monica Iacovenco, membru al Consiliului Teritorial 

Proiectul urmărește implementarea unei aplicații on-line dedicată arhitecturii spațiilor educaționale, o 

aplicație interesantă fiindcă privește detaliul și atenționează vizavi de multe subiecte ale spațiului 

educațional și cum poate fi acesta făcut sigur. Implicați – arh. Horia Bejan, arh. Monica Iacovenco. 

Deoarece 2021 a fost încă un an complicat, colectivul implicat nu s-a adaptat încă la acest mod de 

funcționare. Grupul a avut probleme în a se întâlni așa cum și-au propus, nu au putut să respecte 
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programul propus. 

Elaborarea site-ului a trecut prin etapa 1, de business analysis și specificații, acum se află în etapa de 

design al site-ului care implică pregătirea conținutului – pachetele de informație tehnică sunt pregătite, la 

articole mai e de lucru, mai ales că activitatea școlară în vremurile acestea a deschis noi teme de discuții 

pe care încearcă să le prindă în program.  

 

5. Activitate GdL Spațiul Public – coordonatori arh. Raluca Vișinescu , membru CT și   arh. Emil Ivănescu, 

Președinte 

Grupul s-a reactivat la începutul anului când au apărut „pasarelele lui Băluță”, pe urmă grupul efectiv a 

funcționat cu precădere în zona de concursuri.  

Împreună cu sectorul 2 s-a organizat workshop-ul cu spațiile publice din sector în organizarea căruia 

grupul de lucru a fost implicat direct. Celor de la sectorul 2 le-a plăcut acest workshop și au invitat filiala să 

organizeze împreună încă 2 concursuri tot de spațiu public - unul cu salba de lacuri din sectorul 2, 

amenajarea promenadei și al doilea cu câteva spații publice ale zonelor centrale istorice din sectorul 2. 

Acesta va fi un concurs complicat dar foarte interesant, include și Foișorul de Foc în această zonă de 

cercetare și concurs.  

Toate aceste acțiuni sunt subsumate grupului de lucru Spațiul Public și trebuie continuate în 2022.  

 

ianuarie – alegeri 2022 

   Grupul de lucru Legislație a finalizat proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Filialei 

Teritoriale București a OAR care va fi supus aprobării Conferinței Teritoriale a Filialei București a OAR care 

va avea loc sâmbătă 28 mai 2022.03  

 

1.5. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

1. Grupul de lucru de la MDRAP. 

Participare la mai multe ședințe având ca temă armonizarea Normelor de igienă și sănătate publică, 

aprobate prin Ordinul 119/2014, cu prevederile din domeniul urbanismului și construcțiilor 

și la o dezbatere privind regulamentul general de urbanism - arh. Emil Ivănescu, arh. Dan Baciu, arh. 

Andrei Fenyo, arh. Cătălin Berescu și arh. Matei Bogoescu. 

 

ianuarie – decembrie 2019 

- Vineri 32 mai 2019 - Despre performanța energetică a clădirilor și directivele europene 
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Grupul de Lucru MDRAP pentru transpunerea Directivei 2018/844/UE de modificare a Directivei 

2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, s-a întrunit vineri, 31 mai 2019. 

OAR a fost reprezentat de către arhitect Emil Ivănescu, președinte OAR București, arhitect Andrei Fenyo, 

vicepreședinte al OAR București, și arhitect Mihai Munteanu, membru în Consiliul Național OAR. 

Întâlnirea a reprezentat prima rundă de discuții pe textul directivei, fiind totodată și un prilej de a pune de 

acord  o programă comună și un desfășurător al viitoarelor evenimente. 

- Vineri, 8 noiembrie 2019,  OAR București a fost invitat la Primăria Sectorului 1 pentru o serie de 

consultări legate de PUZ-ul Sector 1. Această întâlnire a fost generată de Primărie, imediat după a doua 

rundă de dezbateri publice legate de PUZ, la care au participat, din partea filialei, arh. Cătălin Berescu și 

arh. Bogdan Andrei Fezi. 

La întâlnirea de vineri, OAR București a fost reprezentat de arh. Emil Ivănescu, arh. Bogdan Andrei Fezi, 

arh. Andrei Fenyo, arh. Matei Bogoescu, alături de arh. Mihai Munteanu. Din partea primăriei de sector,  

au luat parte la discuții Arhitect Șef Olivia Ana Ciobanu Oprescu, alături de Diana Postolache, reprezentant 

al echipei de proiectare PUZ Sectorul 1, care a și preluat ceea ce echipa OAR București a propus. Întâlnirea 

a făcut parte dintr-o sesiune mai largă de discuții, pe care primăria a inițiat-o cu diverse persoane sau 

organizații care au participat la dezbaterea publică și care au avut puncte de vedere detaliate despre PUZ. 

- Consultări la PMB legate de amenajarea Parcului Cișmigiu. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

   - Consultări cu administrația - OAR București a fost invitat la Primăria Sectorului 1 pentru o serie de 

consultări legate de PUZ-ul Sector 1. Această întâlnire a fost generată de Primărie, imediat după a doua 

rundă de dezbateri publice legate de PUZ, la care au participat, din partea filialei, arh. Cătălin Berescu și arh. 

Bogdan Andrei Fezi. 

La întâlniri OAR București a fost reprezentat de arh. Emil Ivănescu, arh. Bogdan Andrei Fezi, arh. Andrei 

Fenyo, arh. Matei Bogoescu, alături de arh. Mihai Munteanu. Din partea primăriei de sector,  au luat parte 

la discuții reprezentanți ai echipei de proiectare care a și preluat ceea ce echipa OAR București a propus. 

Întâlnirea a făcut parte dintr-o sesiune mai largă de discuții, pe care primăria a inițiat-o cu diverse persoane 

sau organizații care au participat la dezbaterea publică.  

 

ianuarie – decembrie 2021 

- Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a P.M.B. - Pe parcursul anului 2021 arh. Emil 

Ivănescu, Președinte OAR București, a avut întâlniri și consultări repetate cu Arhitectul Șef al Capitalei și a 

solicitat reluarea lucrărilor CTUAT.   

În septembrie 2021 Primarul General a dispus reînființarea Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului și a solicitat organizațiilor profesionale recomandări pentru membrii în comisie. OAR București 

a transmis o listă de recomandări – 6 membrii. 
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Consiliul Local a aprobat componența CTUAT în care Filiala București este reprezentată de:  

- arh. Cătălin Berescu, Trezorier OAR București - membru CTUAT; 

- arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte OAR – membru supleant CTUAT.  

- Consultări cu administrația - În acest an Filiala București a continuat colaborarea cu noile conduceri ale 

administrațiilor locale și, prin arh. Emil Ivănescu, Președinte,  a continuat aceeași strategie legată de 

implicarea și mersul la primării efectiv, ca până acum, fiindcă această strategie a dat roade. Reușitele din 

ultimii 2 ani – concursuri, glosar de termeni, etc. – se datorează punților legate cu primăriile de sector, 

colaborare care, în alte legislaturi, s-a încercat doar cu PMB. Filiala, prin arh. Emil Ivănescu, Președinte, a 

început deja aplicarea acestei strategii, câțiva primari s-au arătat deschiși colaborării, în prezent avem noi 

oportunități. 

 

ianuarie – alegeri 2022 

Au continuat consultările cu administrația coordonate de arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București, în 

cadrul programului Filialei București dedicat dovezilor eliberate de filială. 

La inițiativa arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București, a avut loc dezbaterea privind PUG București la 

care au participat reprezentanți ai PMB, autori PUG, arhitecți și urbaniști, reprezentanți constructori și 

investitori. În urma dezbaterii s-au reluat discuțiile privind finalizarea proiectului PUG Municipiul București. 

 

1.6. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

În perioada 01 iunie – 31 decembrie 2018 au fost eliberate prin SIOAR un număr de 11501 (10850) dovezi 

de înregistrare a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor DTAC/DTAD. 

Deși eliberarea dovezilor prin SIOAR a fost implementată ca obligatorie începând cu ianuarie 2016, pentru 

65% din dovezile eliberate în 2018 a fost necesară acordarea de asistență de către angajații filialei.  

 

ianuarie – decembrie 2019 

În perioada 04 ianuarie – 26 noiembrie 2019 au fost eliberate prin SIOAR un număr de 11257 (11501) 

dovezi de înregistrare a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor DTAC/DTAD. 

Deși eliberarea dovezilor prin SIOAR a fost implementată ca obligatorie începând cu ianuarie 2016, pentru 

65% din dovezile eliberate în 2019 a fost necesară acordarea de asistență de către angajații filialei. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

În perioada 01 ianuarie – 27 noiembrie 2020 au fost eliberate prin SIOAR un număr de 10038  dovezi de    

înregistrare a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor DTAC/DTAD. 
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Ca și în anii trecuți , pentru 65% din dovezile eliberate în 2020 a fost necesară acordarea de asistență de 

către angajații filialei. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

În perioada 01 ianuarie – 25 noiembrie 2021 au fost eliberate prin SIOAR un număr de 12989  dovezi de 

înregistrare a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor DTAC/DTAD soluționate și 341 dovezi 

care au fost anulate ulterior la cererea membrilor. 

Ca și în anii trecuți , pentru 65% din dovezile eliberate în 2021 a fost necesară acordarea de asistență de 

către angajații filialei – 3 persoane și salariatul care eliberează dovezile. 

 

ianuarie – alegeri 2022 

În perioada 01 decembrie 2021 – 15 mai 2022 au fost eliberate prin SIOAR un număr de 6043  dovezi de 

înregistrare a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor DTAC/DTAD. 

Ca și în anii trecuți , pentru 65% din dovezile eliberate în 2022 a fost necesară acordarea de asistență de 

către angajații filialei – 3 persoane și salariatul care eliberează dovezile. 

   Precizare: Deși Filiala București a solicitat în anul 2016 completarea   

                 cererii/dovezii cu o rubrică ”sub proiectare”, în prezent rubrica apare numai  

                 în cerere, nu și în dovadă. 

 

 

1.7. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018 

Filiala București a continuat programul de organizare gratuită a consultațiilor lunare dedicate arhitecților 

stagiari – o întâlnire / lună. 

 

ianuarie – decembrie 2019 

Conferințe de stagiu organizate la OAR București - în perioada 01 ianuarie-27 noiembrie 2019 OAR 

București a organizat 4 conferințe de stagiu, a IV-a conferință în  28 noiembrie 2019. 

În prima jumătate a anului 2019 au fost organizate 2 conferințe de stagiu la care au participat membrii 

Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură:  

  - miercuri 6 martie 2019, 18:00-20:00, Sf. Constantin 32 - Iulia Stanciu și Marius Miclăuș, 

membri ai Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură, împreună cu Raluca Munteanu, 

vicepreședinte OAR. – 45 participanți; 

  - miercuri 22 mai 2019, 18:00-20:00, Sf. Constantin 32 - Iulia Stanciu, Adrian Spirescu și 
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Mihai Ene, membri ai Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură- 52 participanți. 

Începând cu luna iulie 2019 arh. Mihail Munteanu, membru CN, a fost numit responsabil de stagiu al OAR 

București. În aceasta calitate a organizat 5 întâlniri lunare cu arhitecții stagiari, o conferință de stagiu cu 

invitarea doamnei arh. Iulia Stanciu, Președinte a Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de 

Semnătură în luna octombrie 2019; a doua întâlnire pre-atestare a avut loc în 28 noiembrie 2019. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

   Arh. Mihail Munteanu, membru CN, numit responsabil de stagiu al OAR București în iulie 2029 a organizat     

întâlniri lunare gratuite cu arhitecții stagiari din filială.  

 

ianuarie – decembrie 2021 

În perioada 01 ianuarie - 24 noiembrie 2021 OAR București a organizat consultații pentru stagiari, 8  

întâlniri ”Stagiul profesional” având ca avea ca îndrumător pe arh. Mihai Munteanu, membru CN, numit 

responsabil de stagiu al Filialei București. 

Întâlnirile au avut loc on-line pe platforma Zoom a Filialei București a OAR.  

Programul întâlnirilor a fost gândit ca întâlnirile lunare cu stagiarii să se adapteze programului anunțat de 

O.A.R. pentru organizarea sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură în format online.  

La întâlnirile organizate de Filiala București se discută subiecte importante pentru arhitecții stagiari și 

îndrumătorii acestora, atât din perspectiva desfășurării stagiului profesional cât și a abordării examenului 

de acordare a dreptului de semnătură. S-a discutat despre cum a fost sesiunea de interviuri on-line, despre 

clarificările la Normele Metodologice primite de la OAR, care se găsesc pe site-ul filialei și pe grupul 

stagiarilor, și despre proiectele stagiarilor:  

Cuprins general: 

 - forme de obținere a dreptului de semnătură 

  - desfășurarea stagiului profesional: prezentarea rezultatelor chestionarului de stagiu 

  - rolul arhitectului îndrumător 

  - modulele de stagiu 

 - forme de desfășurare a stagiului 

 - evaluarea stagiului profesional 

Domnul arh. Mihai Munteanu, responsabil de stagiu al Filialei București a OAR, a participat la întâlnirile 

organizate de OAR și a participat ca observator la lucrările Comisiei de atestare a dreptului de semnătură. 

 

ianuarie – alegeri 2022 

În perioada 01 ianuarie - 30 aprilie 2022, OAR București a organizat consultații pentru stagiari, întâlniri 

”Stagiul profesional” având ca îndrumător pe arh. Mihai Munteanu, membru CN, numit responsabil de 

stagiu al Filialei București. Întâlnirile au avut loc on-line pe platforma Zoom a Filialei București a OAR.  
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În anul 2022 programarea întâlnirilor s-a adaptat, de asemenea, programului anunțat de O.A.R. pentru 

organizarea sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură în format online.  

 

 

 

 

1.8. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

   Vezi punctul 1.7. 

 

alegeri – decembrie 2018  

 

 

ianuarie – decembrie 2019 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 

 

 

 

1.9. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

1. Joi 05 iulie 2018, ora 19:00 - Gala de Premiere Anuala de Arhitectură București 2018 

 - Pe terasa Teatrului Național I. L. Caragiale București. 

 - 11 secțiuni, 233 proiecte participante la toate secțiunile, juriu internațional, 33 de premii, 

nominalizări și mențiuni. 

 - 480 participanți. 
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2. În 3.09.2018 – 16.12.2018 - Workshop „Analiza Spațiilor Publice ale Sectorului 3 din Municipiul 

București”, eveniment în cadrul Anualei de Arhitectură București 2018. Ordinul Arhitecților din România- 

Filiala București în cadrul Anualei de Arhitectură București 2018, în parteneriat cu Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară București (facultatea de Horticultură, secția Peisagistică), 

Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” și cu Primăria Sectorului 3, a lansat Etapa 1 a 

Pogramului de Dezvoltare și  Ameliorare a Calității Spațiului Public al Sectorului 3 al Municipiului București. 

3. În 01 octombrie 2018 - OAR București aniversează Ziua Mondială a Arhitecturii lansând un concurs 

dedicat tinerilor arhitecți care sunt invitați să participe la concursul de arhitectură „A new design 

story” organizat de Meșteshukar ButiQ cu sprijinul OAR București prin intermediul Anualei de Arhitectură 

București 2018. 

4. 25 octombrie 2018 - CONFERINȚĂ ARHIPLAN – Filiala OAR București l-a invitat pe domnul arh. Dan 

Nicolae Agent pentru a susține o expunere legată de utilitatea și promovarea ARHIPLAN 2017. Conferința 

este primul eveniment dintr-un set de acțiuni care vizează implementarea culturii de management în zona 

arhitecturii și a construcțiilor. 

5. Duminică 04 noiembrie 2018 - training intern în vederea pregătirii primei campanii de “CALLING” 

adresat arhitecților din Filială. Cursul a fost realizat pentru generarea unui set de măsuri de îmbunătățire a 

comunicării în cadrul organizației. 

Participanți au fost arhitecții: Emil Ivănescu, Irina Melița, Andrei Fenyo, Florin Enache, Monica Iacovenco, 

Catalin Berescu,Mircea Ochinciuc,Yvonne Toader, Ana Maria Bancea, Dan Baciu și Cristina-Ioana Graur. 

6. În 11 – 18 noiembrie 2018 – Expunere proiecte participante la Anuala de Arhitectură 2018 pe str. 

Lipscani, în urma Protocolului semnat între Filiala București a OAR și PMB. Proiectele arhitecților 

bucureșteni în cadrul Anualei au fost expuse outdoor, pe strada Lipscani, în mod tradițional, începând cu 

anul 2012. 

7. În 13 – 18 noiembrie 2018 - Expoziție Nostos, ), un prilej de a descoperi, de a discuta și de a confrunta 

patrimoniul difuz și amprenta nostalgiei în proiectare, machete, imagini și idei dezvoltate în ultimii doi ani 

în cadrul mai multor ateliere din Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. 

8. În 15 noiembrie 2018, ora 18:30, prima lansare cu public a revistei Mazzocchioo #4 – București. 

Patrimoniul difuz. Evenimentul a avut loc în cadrul expoziției NOSTOS din 13-18 noiembrie desfășurat la 

Casa OAR, strada Sf. Constantin 32, București. 

9. În 16 noiembrie 2018, ora 18:30 - lansarea cărții “Atelier 25/35. 40 de proiecte” editat de Oana 

Grămadă și Cezara Lorenț. Lucrarea cuprinde o serie de proiecte din anii 2 și 3 care s-au născut în atelierul 

îndrumat de domnul profesor Florian Stanciu, o selecție relevantă și scrupuloasă de proiecte revizuite, 

reeditate, redesenate. 

17. Anuala de Arhitectură București 2018, ediția a XVI-a, eveniment de utilitate publică 

Tematica AAB2018 – „de utilitate publică” – s-a concentrat pe dezbaterea diverselor situații întâlnite în 

practica profesională a arhitectului bucureștean, pe relațiile cu administrația, cu mediul de construcții și a 
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avut ca punct central, imaginea orașului ca loc al negocierii. Intenția organizatorilor este de a identifica 

coeficientul de plus-valoare pe care arhitectul și arhitectura le aduc vieții urbane contemporane. O serie 

mai largă de conferințe, dezbateri, evenimente și workshop-uri sau concentrat în această direcție de 

analiză. 

 

ianuarie – decembrie 2019 

1. vineri, 01 februarie 2019 – semnare Parteneriat-cadru ASOCIAȚIA CODE FOR ROMANIA - O.A.R. 

BUCUREȘTI în vederea analizei unor teme de interes pentru arhitecți și profesioniștii din domeniul 

construcțiilor. Subiectele se axează pe dezvoltarea și optimizarea aplicațiilor digitale open-source utile în 

dezbaterea legislativă din zona arhitecturii și a construcțiilor, pentru îmbunătățirea unor instrumente 

digitale de avizare și a aplicațiilor legate de zona seismică din București.  

2. Vineri 22 februarie 2019, începând cu ora 17:00 - Lansare volum „În marginea Arhitecturii” – autor 

Constantin Hostiuc. Evenimentul a avut loc începând cu ora 17:00, în sediul O.A.R. București - str. Sf. 

Constantin nr.32, Sector 1. 

3. 22-23 februarie 2019 - Cupa arhitecților la ski și snowboard, ediția 2019 – a avut loc la Predeal, Pârtia 

Clăbucet – organizatori arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București și arh. Lucian Pârvulescu, membru 

OAR înscris în Filiala București. Evenimentul continua tradiția „Cupei Arhitecților la Ski și Snowboard”, 

organizată pentru prima dată în anul 2011.    

4. Luni 04 martie 2019 - O.A.R. București la evenimentul ”București Capitală Seismică Europeană 4 martie 

1977 – 4 martie 2019”. Biroul de Consultanță și Expertiză din cadrul Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a organizat, luni 04 martie a.c., evenimentul ”București capitală 

seismică europeană 4 martie 1977 – 4 martie 2019 ”, la care a participat și Filiala București a Ordinului 

Arhitecților din România în contextul inițierii unui parteneriat strategic în noua paradigmă a riscului 

seismic urban. Au participat reprezentanții Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 

reprezentanți ai Colegiului Medicilor, prof. Nicolae Steiner, expert internațional NATO pentru Medicină de 

Dezastru, furnizând informații importante și propunând măsuri care pot fi luate în caz de hazard seismic. 

5. - 05 martie 2019 - OAR București alături de APMR în cadrul competiției “Concursul Național de Design 

de Mobilier, ediția a XVII-a” 2019, eveniment care, an de an, a reușit să strângă sub egida design-ului 

românesc  tineri arhitecți și designeri din toată țara într-o competiție amplă și curajoasă care a reușit să se 

impună de-a lungul timpului. În acest context, Filiala București în parteneriat cu APMR a inițiat un premiu 

special OAR București.   

6. joi 04 aprilie 2019 - Conferințele Anualei de Arhitectură 2018. În deschiderea evenimentelor Anualei de 

Arhitectură - București 2019, arhitecții sunt invitați să participe la o suită de conferințe cu premiații și 

nominalizații secțiunilor Anualei de Arhitectură – București 2018. În cadrul conferințelor, participanții își 

vor prezenta proiectele și întregul proces creativ cât și obstacolele și surprizele întâmpinate pe parcurs.  

Prima conferință din acest ciclu a avut loc joi 4 Aprilie la ora 18:00 în Palatul Universul la parter (Strada 
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Brezoianu 23-25) în cadrul spațiului Adaptive Work Environment  (AWE), cu participarea câștigătorilor și 

nominalizaților secțiunilor  Arhitectura Locuinței, Amenajări de Interior, Design de Obiect și Diplomă de 

Arhitectură. 

7. Miercuri 17 aprilie 2019 - Conferințele Anualei de Arhitectură 2018 

A doua conferință din acest ciclu a avut loc miercuri 17 Aprilie la ora 18:00 în Palatul Universul la parter 

(Strada Brezoianu 23-25) în cadrul spațiului Adaptive Work Environment  (AWE), cu participarea 

câștigătorilor și nominalizaților secțiunilor  Arhitectură civică. Corporate, Arhitectură, conversie, 

restaurare și Proiecte de arhitectură. 

8. 31 mai 2019 - Concurs organizat de OAR București cu rezultat premiat la Romanian Design Week 2019 

Filiala București a Ordinul Arhitecților din România felicită echipa Stardust Architects 

pentru premiul Romanian Design Week 2019 obținut pentru proiectul de amenajare al magazinului MBQ. 

Acest proiect a fost realizat în urma concursului de soluții pe care OAR București, alături de BCR și MBQ, l-

a organizat pentru arhitecții din București. Filiala dorește să precizeze că acest concurs este PRIMUL 

organizat de către OAR București, după o perioadă de de 4 ani și a fost onorat cu premiul Romanian 

Design Week 2019. 

Acest concurs a fost începutul unei strategii noi de implementare a concursurilor de soluții pentru 

comunitatea de arhitecți, pe care echipa de la București o dezvoltă constant pentru membri săi. 

9. 05 iunie 2019 - Ziua Internațională a Mediului  

Filiala București a Ordinul Arhitecților din România (OAR București) împreună cu Garda Națională de 

Mediu au sărbătorit 05 iunie - Ziua Internațională a Mediului, printr-un șantier-eveniment: - la o oră 

distanță de centrul Capitalei, în satul Cojești, jud. Călărași, de la ora 10:00, arhitecții au fost invitați să 

participe la realizarea in situ a unei învelitori din stuf, cu tehnică și unelte tradiționale din Delta Dunării. 

Evenimentul a reunit  într-un efort solidar mai mulți parteneri: Valcon Roofs, Dexrom Group, Școala de la 

Bunești, Asociația Parcul Natural Văcărești, Uniunea Artiștilor Plastici din România și GESS. 

Învelitoarea de stuf de la Cojești se dorește mai mult decât un omagiu adus lucrurilor simple, autentice și 

sănătoase de altădată, mai mult decât perpetuarea meșteșugului de montaj al stufului, dobândit de 

generații in Delta Dunării: ne dorim ca prin acest șantier-manifest să celebrăm apariția unei noi generații 

de constructori și arhitecți cu materiale naturale. 

10. 05 iunie 2019 - Expo & Conferință - Beniamino Servino „Vacua Forma” 

Expoziția și conferința arhitectului italian Beniamino Servino a avut loc miercuri 05 iunie 2019, la 

#spatiuliber AWE – Palatul Universul, str. Ion Brezoianu 23-25, corp A, parter. 

Evenimentul este organizat de OAR București în cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 2019 - 

curator arh. Mihai Duțescu. 

11. Joi 06 iunie 2019 - Expoziție „Peisajul marin” - 12 acuarele, creion, tuș și oil pastel semnate             arh. 

Adrian Spirescu. Vernisajul expoziției  a avut loc joi 06 iunie, ora 18:00, la sediul Filialei București a O.A.R. - 

str. Sf. Constantin nr.32. 

https://www.facebook.com/MesteshukarButiQ/
https://www.facebook.com/BCRRomania/
https://www.facebook.com/romaniandesignweek/
https://www.facebook.com/romaniandesignweek/
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Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 2019. Expoziția a fost 

deschisă în perioada 06-19 iunie 2019, de luni până vineri între orele 09:00-17:00. 

12. Joi 13 iunie 2019 - Lansare Noul Site al Filialei București a OAR 

Am lansat noul site OAR București, upgradat, cu o nouă imagine, cu aplicații noi, direcționate către 

arhitecți, dar și către interesul publicului larg. Site-ul dorește să surprindă și interesul cetățeanului asupra  

profesiei noastre și asupra disciplinei. 

13. Vineri 05 iulie 2019 - Expoziție proiecte și machete „NOD MULTIMODAL OBOR” - Grupa 47 UAUIM 

Membrii filialei au fost invitați să participe la vernisajul expoziției de proiecte și machete „NOD 

MULTIMODAL OBOR” a Grupei 47 din cadrul UAUIM al cărui îndrumător este conf. dr. arh. Iulius Cristea. 

Evenimentul, desfășurat în cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 2019, a avut loc vineri 05 iulie, 

ora 18:00, la sediul Filialei București a O.A.R. - str. Sf. Constantin nr.32. 

Expoziția a putut fi vizitată în perioada 05-12 iulie 2019, de luni până vineri, între orele 09:00-17:00. 

14. Joi 10 octombrie 2019 - Dezbatere profesională privind intervențiile din zona Doamna Ghica 

OAR București a lansat, anul acesta, programul „Forum București” în cadrul Anualei de Arhitectură 2019, 

prin care organizează întâlniri și dezbateri profesional-publice despre contextul și intervențiile 

arhitectural-urbanistice din Capitală.La întâlnire, a participat  Arhitectul Șef al Capitalei, domnul Ștefan 

Dumitrașcu, alături de arhitecți din Filiala București, și arhitecți din Consiliul Teritorial OARB.  

15. Joi 24 octombrie 2019 - Lansarea numărului 5 al revistei Mazzocchioo 

Joi 24 octombrie 2019, începând cu ora 18:30, a avut loc festivitatea de lansare a numărului 5 al revistei 

Mazzocchioo - Premisele unui oraș ideal. Băile Govora. 

Evenimentul a avut loc în sediul O.A.R. București - str. Sf. Constantin nr.32. 

16. Miercuri 27 noiembrie 2019 - Expoziție de proiecte  ”Piața Revoluției - în tranziție”  

Miercuri 27 noiembrie 2019, ora 18:00, a avut loc în sediul OAR București vernisajul expoziției ”Piața 

Revoluției – în tranziție” organizată de atelierele 54 și 57- ateliere arh. Vlad Arsene și arh. Iulius Cristea -, 

Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură, din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion 

Mincu” București, Facultatea de Arhitectură, anul universitar 2019-2020. Expoziția face parte din seria 

evenimentelor Anualei de Arhitectură București 2019 și poate fi vizitată în perioada 27 noiembrie-08 

decembrie. 

18. 22-24 noiembrie 2019 - OAR București a participat la Salonul Imobiliar București, care s-a desfășurat în 

perioada 22-24 noiembrie 2019 la Palatul Parlamentului. 

La standul filialei au fost prezentate o parte din lucrările Anualei de Arhitectură București 2019 legate de 

locuire. La eveniment și la stand au participat  arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București, arh. Livia 

Ivanovici, arh. Cristina Ioana Graur și arh. Ilinca Ștefănescu, membri CNOAR. 

Mesajul OAR București comunicat către vizitatorii târgului are în centru ideea de plus-valoare pe care 

arhitectura realizată de profesioniști o aduce atât mediului antreprenorial, al construcțiilor și al orașului, 

ideea de locuire sustenabilă și durabilă într-un oraș european contemporan, precum și respectarea 
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legislației în domeniul construcțiilor și al urbanismului. 

19. În anul 2019, Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România a organizat Anuala de 

Arhitectură București - ediția a XVII-a, având ca temă „Forum București”.  

Anuala de Arhitectură a inițiat programul “Forum  București” pentru o perioadă de doi ani, începând cu 

anul 2019. Scopul forumului este de a analiza diversele oportunități de dezvoltare arhitectural-urbanistică 

a Capitalei din perspectiva europeană. Programul va avea ca invitați profesioniști din mediul construcțiilor 

și al arhitecturii la nivel internațional cu scopul de a genera dezbateri pe diferite teme implementate în 

țările europene și care pot constitui oportunități de dezvoltare pentru Capitală. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

  1. - 28-29 februarie 2020 - Cupa arhitecților la Schi și Snowboard, ediția a VIII-a 

- Organizator O.A.R. București, s-a desfășurat la Predeal, Pârtia Clăbucet, în zilele de vineri 28 și sâmbătă 29 

februarie 2020. Evenimentul continuă tradiția „Cupei Arhitecților la Schi și Snowboard”, organizată pentru 

prima dată în anul 2011.  

2. - 02 iulie 2020 - Dezbatere cu tema „Arhitectura socială în România” desfășurată în cadrul Anualei de 

Arhitectură București 2020, participanții sunt invitați la o dezbatere publică despre studii de caz reale cu  

arh. Cătălin Berescu și arh. Lorin Niculae - moderator arh. Emil Ivănescu. Evenimentul a avut loc joi 2 iulie 

2020, ora 15:00 pe platforma Zoom a OAR București. 

Arhitectura socială este una din mizele programelor arhitecturale dezvoltate puternic de administrațiile 

diverselor orașe europene. Cum înțelege România acest program? 

Întâlnirea a fost interactivă cu  întrebări și răspunsuri în timpul întâlnirii pentru public. 

3. - 17 septembrie 2020 - Lansare Agenda urbană București 

https://agendaurbana.oar-bucuresti.ro/index.html 

Agenda urbană este un proiect prin care OAR București se adresează bucureștenilor: 10 teme legate de 

profesia de arhitect, importante pentru oraș și pentru direcțiile care pot duce la creșterea calității vieții în 

București. 

Prin Agenda urbană, Filiala București dorește să facă cunoscute aceste subiecte importante de cât mai 

multă lume și așteaptă părerile și sugestiile membrilor și publicului. Se propune ca Agenda urbană să fie un 

proiect dinamic, care se va transforma și modifica mereu, în funcție de subiectele pe care Filiala București le 

va aborda și în viitor, în relația cu bucureștenii. 

4. - 01-16 noiembrie 2020 - Expoziție colectivă a Asociației Arhitecților Acuareliști organizată în spațiul aflat 

la demisolul sediului OAR București - str. Sf. Constantin nr.32. Expoziția a prevăzut demonstrații de pictură 

în acuarelă în week-end-uri. Vineri 06 noiembrie, între orele 17:00 - 19:00 a avut loc o sesiune de 

demonstrații de pictură în acuarelă susținută de artiști expozanți, cu respectarea condițiilor impuse în 

pandemie. 

 

https://agendaurbana.oar-bucuresti.ro/index.html
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5. – 12.11.2020 - Conferința „Împreună pentru Tranziție Ecologică”- eveniment organizat în cadrul Anualei 

de Arhitectura București 2020, cu sprijinul Filialei București a Ordinului Arhitecților din România. 

Dezbaterea a pornit de la Carta "Cetățenii și Orașul în Tranziție Ecologică” care este un rezultat al atelierelor 

de lucru organizate în 2019 și 2020 în București, la care au participat o serie de inițiative, proiecte și grupuri 

locale. Cele 10 principii și direcții de acțiune ale Cartei vor constitui prilejul pentru o discuție despre cum, 

unde, cu cine și prin ce mijloace se poate produce în București o schimbare sistemică bazată pe tranziția 

ecologică. 

6. - 12.11.2020 - Lansare „Glosarul de Termeni în Construcții” - s-a lansat prima versiune a platformei 

online, „Glosarul de Termeni în Construcții”, o inițiativă OAR București concretizată în cadrul Grupului de 

Acțiune Glosarul de Termeni, parte din Grupul de Lucru Legislație al OAR București. 

Glosarul a apărut ca o necesitate de a alătura definițiile unor termeni care apar în diferite articole din 

legislația în construcții și care produc blocaje în procedurile de avizare sau în practica zilnică 

Inițiativa a plecat din buna colaborare pe această temă în cadrul Filialei București, între arhitecții Emil 

Ivănescu, Andrei Fenyo,  Michaela Gafar, Florin Enache, Stelian Constantinescu, alături de avocat Marcel 

Toader, din dorința de a dezvolta o arhivă de termeni utilă pentru folosirea de zi cu zi. Menționăm că 

inițiativa a fost discutată și cu câteva primării de sector din București, primind un răspuns pozitiv din partea 

acestora. 

7. - 14-28.11.2020 - Expoziția de pictură în acuarelă - arh. Mircea Corcodel 

care va fi deschisă în perioada 14-28 noiembrie 2020 în spațiul aflat la demisolul sediului OAR București - 

str. Sf. Constantin nr.32. Expoziția a putut fi vizitată cu respectarea măsurilor de protecție contra Covid19. 

În zilele de vineri, începând cu ora 17:00, în cadrul expoziției se vor desfășura demonstrații de pictură în 

acuarelă susținute de domnul arh. Mircea Corcodel. 

8. În anul 2020, Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România a organizat Anuala de 

Arhitectură București, ediția a XVIII-a, cu tema curatorială „2m - Never Waste a Good Crisis”. În acest an 

evenimentul bucureștean s-a transformat într-un eveniment internațional prin cei doi curatori danezi, 

Kristoffer Lindhart Weiss și Marc Jay. Cei doi curatori danezi ai Anualei au propus o tema de dezbatere 

internațională prin care se va pune în discuție cum diferitele orașe europene fac față acestei perioade, ce 

schimbări pot apărea și cum putem transforma creativ situațiile de criză.  

Competiția de proiecte, Anuala 2020, prin juriile internaționale, a premiat cele mai bune proiecte realizate 

în capitală, cele mai bune proiecte de portofoliu ale arhitecților bucureșteni și a inițiat și un premiu nou 

orientat către mediul de arhitectură și antreprenoriat internațional. Anuala a premiat întreaga echipă ce 

implementează un bun proiect de arhitectură: arhitect, client, antreprenor, project manager, inginer, 

constructor. 
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ianuarie – decembrie 2021 

1. - 26-27 februarie 2021 - Cupa arhitecților la Schi și Snowboard, ediția 2021 - 20 de ani de O.A.R. 

- Organizator O.A.R. București, s-a desfășurat la Predeal, Pârtia Clăbucet, în zilele de vineri 28 și sâmbătă 

29 februarie 2021. Evenimentul, aflat la a IX-a ediție, continuă tradiția „Cupei Arhitecților la Schi și 

Snowboard”, organizată pentru prima dată în anul 2011.  

2. – 15-28 februarie 2021 - Expoziție personală de pictură în acuarelă semnată arh. Nadia Negru 

Expoziția a fost deschisă în perioada 15-28 februarie 2021 în sediul Filialei București a OAR - str. Sf. 

Constantin 32 

3. UAUIM Housing Hub - un eveniment organizat de OAR in parteneriat cu UAUIM în cadrul Anualei de 

Arhitectură București 2021: Masa rotundă „Despre oraș, locuire, arhitectură și alte pandemii” 

A avut loc în 07.04.2021 – Transmisie Live Facebook 

Participanți 358 pe ZOOM + un număr mare pe Facebook, nu știm exact câți 

Invitați: Johannes Bertleff, Radu Ponta, Andrei Șerbescu, Ana Maria Zahariade. 

O discuție liberă, în jurul unei imaginare mese rotunde. Dezbaterea începe de la arzătoarele teme 

pandemice și de la tâlcul lor arhitectural. Nu zăbovește însă excesiv aici. Se abate către orașele românești 

de azi, către moduri noi sau vechi-reinventate de locuire, pentru a ajunge, în final, la întrebările 

dintotdeauna ale arhitecturii. 

Coordonat de: Melania Dulămea, Andra Panait, Vladimir Vinea 

Evenimentul a fost transmis live pe pagina Facebook a OAR București. 

4. UAUIM Housing Hub - un eveniment în cadrul Anualei de Arhitectură București 2021 

Participanți 51 pe ZOOM + un număr mare pe Facebook, nu știm câți 

OAR București și Departamentul bazele proiectării din cadrul UAUIM invită la conferința susținută de 

Jonathan Sergison (Sergison Bates architects) cu tema ”Learning from the European City” 

Evenimentul a avut loc miercuri 19 mai 2021, ora 17:00, pe Facebook OAR București. 

Începând cu anul 1996, biroul Sergison Bates a așezat căutările urbanistice și programul de locuire în 

centrul preocupărilor sale. Cei doi arhitecți privesc orașul european de azi drept un bogat izvor de 

referințe și învățăminte. Proiectele lor - situate în contexte și situri din ce în ce mai variate - se 

fundamentează pe această moștenire istorică. Conferința a înfățișat publicului un ansamblu de proiecte - 

deja construite sau aflate în studiu - care răspund nevoii de a imagina răspunsuri potrivite pentru locuirea 

europeană de astăzi. 

Conferința a fost difuzată LIVE pe pagina de Facebook OAR București, iar întrebările adresate în comentarii 

au fost preluate de către moderator, în limita timpului disponibil, la finalul prelegerilor. 

5. 04-19 iunie 2021 - Expoziție de pictură Daniel Crăciun - „Din registrul Neo-simbolist și din cel oniric” 

”În această nouă expoziție personală, am adus o selecție de lucrări din zona estetică integrată atât unui 

nou simbolism, unul contemporan cât și onirismului ca o a doua tendință (oarecum complementara). 

Recurente ca motive la creația mea aparținând acestor registre/cicluri, sunt cele ale călătoriei spirituale, 

https://www.oar-bucuresti.ro/admin/anunturi/announcement/5952/change/?_changelist_filters=category__id__exact%3D6%26date_published__year%3D2021%26o%3D2.-3%26p%3D1
https://www.oar-bucuresti.ro/admin/anunturi/announcement/5989/change/?_changelist_filters=category__id__exact%3D6%26date_published__year%3D2021%26o%3D2.-3
https://www.oar-bucuresti.ro/admin/anunturi/announcement/6047/change/?_changelist_filters=category__id__exact%3D6%26date_published__year%3D2021%26o%3D2.-3
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ale transgresiei, fantasticului, al zborului cât și cel al unei critici la nivel social și moral dar trecută printr-o 

cheie mai degrabă ludică decât ironică. – artist plastic, Membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala 

București, Daniel Crăciun 

Expoziția a fost deschisă în perioada 15-28 februarie 2021 în sediul Filialei București a OAR - str. Sf. 

Constantin 32. 

6. 16-25 iunie 2021 - Expoziție de pictură Puiu Costachi Dumitraș - „Insula Paradisiacă” 

”Este un teritoriu conceptual, transcedental, în care spațiul parcurs de către artist este atemporal fiind 

reprezentarea unor retrăiri, clișee regăsite în simbolistica însăși a termenului propus. Practic este 

regăsirea vechiului Eden și reîntoarcerea într-o veche matrice a unui ADN primordial, fuga de o societate 

în care prezentul este saturat de mass-media, consumerism, de ignoranță și lipsă de interes față de artist, 

este însăși căutarea pe care o propun.” - artist plastic  Puiu Costachi Dumitraș. Expoziția a fost deschisă în 

perioada 15-28 februarie 2021 în sediul Filialei București a OAR - str. Sf. Constantin 32. 

7. 01 iunie – 05 septembrie 2021 - Workshop spațiul public Sectorul 2 București - În cadrul Anualei de 

Arhitectură București 2021, la inițiativa Primăriei Sectorului 2 și în parteneriat strâns cu Ordinul 

Arhitecților din România filiala București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, 

Asociația Peisagiștilor din România, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București-Facultatea de Horticultură(Departamentul Peisagistică), Facultatea de Studii Politice-Școala 

Națională de Studii Politice și Administrative, s-a desfășurat un workshop ce are la bază acțiuni de 

cercetare exploratorie a patru situri din cadrul Sectorului 2 București care definesc tipologii de spații 

urban-publice specifice zonelor de locuit cu densitate mare: Colentina, Chiristigiilor, Renului și 

Icoanei/Dogarilor. 

Acest proiect-pilot pentru  administrația locală,  este un model de lucru colaborativ, interdisciplinar și 

incluziv acțiunilor de regenerare urbană cât mai aproape de cetățeni, de comunități și  de locuitorii 

cartierelor din Sectorul 2. 

Atelierul își propune să realizeze un îndrumar de bune practici și un material de studiu pentru definirea 

unor teme pentru caiete de sarcini și teme de concurs  viitoare orientate către amenajarea și regenerarea 

spațiului public urban  din Sectorul Raportul este realizat la încheierea celor 3 etape/faze ale întregului 

program. 

8. - 8 octombrie 2021 – ”20 de ani de OAR București”- Vineri, 8 octombrie 2021, s-au împlinit 20 de ani de 

la înființarea Filialei București a OAR - prin Conferința de Constituire din 08 octombrie 2001 era întemeiată 

Filiala OAR București în baza Legii 184/2001. Actuala conducere a Filialei București a dorit să onoreze 

această dată precum și toate echipele de conducere și coordonare ale filialei de-a lungul timpului. 

Evenimentul a avut loc vineri, 08 octombrie 2021, la ora 16:00 în Parcul IC Brătianu din  Bulevardul Dacia. 

Cu această ocazie, OAR București împreună cu Biblioteca Națională a României, a deschis în premieră 

Așezământul IC Brătianu, casa în care a locuit IC Brătianu și care a fost închisă mulți ani. 

La eveniment au participat în jur de 300 de arhitecți – foruri de conducere, foști președinți, membri. 

https://www.oar-bucuresti.ro/admin/anunturi/announcement/6067/change/?_changelist_filters=category__id__exact%3D6%26date_published__year%3D2021%26o%3D2.-3
https://www.oar-bucuresti.ro/admin/anunturi/announcement/6168/change/?_changelist_filters=category__id__exact%3D6%26date_published__year%3D2021%26o%3D2.-3
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9. – 04 octombrie 2021 – Semnarea Protocolului de colaborare între Filiala București a Ordinului 

Arhitecților din România și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) 

Protocolul de colaborare semnat are  în vedere promovarea reciprocă și dezvoltarea unor programe și 

activități cu implicații asupra comunității de afaceri bucureștene și a comunității de arhitecți din Capitală. 

Documentul a fost semnat la sediul Camerei bucureștene în data de 4 octombrie de către Președintele 

CCIB, ing. Iuliu Stocklosa și de către Președintele Filialei București a OAR, arh. Emil Ivănescu.    

Protocolul de colaborare a fost încheiat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data semnării, și poate fi 

reînnoit, cu acordul ambelor părți. 

10. – 25 noiembrie 2021 -  Despre profesia de arhitect în Europa: Germania, Spania și Luxemburg / The 

architectural profession in Europe: Germany, Spain and Luxembourg -     O discuție liberă cu juriul Anualei 

de Arhitectură București la categoria Arhitectură Construită, în contextul temei curatoriale a Anualei: cod 

CAEN 7111. Evenimentul a avut loc în 25 noiembrie 2021, ora 18:00, live pe pagina Facebook OAR 

București.                             

S-a organizat o dezbatere despre cum profesia de arhitect este exercitată în țări europene precum 

Germania, Spania și Luxemburg. Subiectele puse în discuție au fost: Cum este perceput arhitectul ca 

profesionist în aceste țări? Cum este văzută cultura de arhitectură?     

Despre cum legislația din aceste țări  protejează sau nu profesia de arhitect. Despre organizațiile 

profesionale ale arhitecților în raport cu arhitecții, cu administrația și cu asigurarea  calității produsului de 

arhitectură în aceste țări.       

Cum se realizează autorizarea lucrărilor în fiecare țară, cât durează, spre exemplu, un dosar de autorizare 

pentru o locuința privată sau o locuința colectivă, cât de digitalizat este sistemul de autorizare și cât de 

transparent este în raport cu cetățenii și cu comunitatea profesională.     

Care este raportul între arhitectul angajat și arhitectul angajator, coordonator al firmei. Dreptul de 

semnătură, cine îl deține: angajatorul, angajatul? 

Acestea sunt doar câteva întrebări primite de la arhitecții  interesați de modele de funcționare și 

exercitare a profesiei în țări cu o calitate foarte mare a produsului de arhitectură.    

Invitați: arh. Octavio Mestre (Spania/Barcelona), arh. Holger Meyer (Germania/ Frankfurt, Munich), arh. 

Pit Kuffer(Luxembourg), arh. Hildegard Brandl (România/București)   

Coordonatori și gazde: arh. Emil Ivănescu, arh. Robert Zotescu, arh. Anca Păsărin.   

Au participat în jur de 70 de membrii. 

11. Casa OAR București - un loc al arhitecților din București. Reluând tradiția inițiată de Joia din Portic, 

începând din luna noiembrie 2021, Filiala București a OAR deschide Apelul pentru înscrierea celor care 

doresc să realizeze  expoziții în cadrul Casei OAR București. 

Acțiunea face parte din Programul EXPO_B2B_hub OARB care oferă  colegilor arhitecți o platformă și 

spațiu util în cadrul filialei pentru practica și cultura de arhitectură. Programul are două componente:       
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1) spațiul Expo hub OARB, pentru evenimente și expoziții ale colegilor arhitecți; 2) spațiul B2B* hub OARB, 

pentru Întâlniri cu clienții, pentru arhitecți. 

În ambele cazuri, suportul filialei este gratuit și se înscrie în diferitele acțiuni de sprijin pe care filiala le 

inițiază constant în acești ani către arhitecți. 

Vrem să găzduim expoziții ale arhitecților care pictează, sculptează, sunt pasionați de grafică, ceramică, 

fotografie, media-art, ilustrează cărți ori participă la concursuri de arhitectură. Tot ce intră în sfera practicii 

și culturii de arhitectură este binevenit. De asemenea, stagiarii-arhitecți sunt invitați să expună. 

Curatorierea o va face Colegiul Director al Filialei București a OAR București.  

12. Programul de Rezervări birou  B2B hub OARB - OAR București a întreprins diferite programe pentru 

sprijinirea culturii antreprenoriale a arhitecților, a culturii de business pe care orice firmă de arhitectură 

sau birou trebuie să o cunoască. 

Acțiunea face parte din Programul EXPO_HUB_OARB care oferă  colegilor arhitecți o platformă și spațiu 

util în cadrul filialei pentru practica și cultura de arhitectură.  Programul are două componente: 1)spațiul 

Expo hub OARB, pentru evenimente și expoziții ale colegilor arhitecți; 2) biroul B2B hub OARB, pentru 

întâlniri dintre arhitecți și clienții lor. 

În limbajul comun de business, B2B semnifică  Business-to-Business, reprezentând, simplificat, o suită de  

negocieri, discuții și inițiative  în vederea finalizării unui demers economic. 

Programul de rezervări B2B hub OARB este gratuit și se înscrie în diferitele acțiuni de sprijin pe care filiala 

le inițiază constant către arhitecți. 

Programul se adresează tuturor arhitecților care sunt membri ai Filialei București a Ordinului Arhitecților 

din România. 

13. Lansare platformă e-jobs pe site-ul filialei 

În cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 2021, la sfârșitul lunii noiembrie va avea loc lansarea 

oficială a platformei e-jobs pe site-ul filialei www.oar-bucurești.ro 

14. În anul 2021 OAR București a inițiat un program de podcast adresat membrilor, care va continua și 

anul următor și care cuprinde: 

14.1. - 08.02.2021 – ”Baroul București și OAR București: Un dialog despre organizațiile profesionale.” 

   vezi:https://www.youtube.com/watch?v=ZSvgs... 

14.2. - 17.05.2021 – ”PUG București și alte initiative” - un interviu cu Adrian Bold, Arhitectul Șef al PMB.

              vezi:https://youtu.be/hx4tI70vJrI       

14.3. – 31.05.2021 – ”Cum sunt priviți arhitecții” - un interviu cu Andrei Borțun, CEO The Institute 

              vezi:https://youtu.be/TE08pNnUiqU      

14.4. – 19.07.2021 – ”Legea 184/2001” - Istoria adoptării legii privind organizarea și exercitarea profesiei 

de arhitect.                             

                                     vezi: https://youtu.be/_8OomN7IbX0      

   

https://www.youtube.com/watch?v=ZSvgsrvtnt0&t=203s
https://youtu.be/hx4tI70vJrI
https://youtu.be/TE08pNnUiqU
https://youtu.be/_8OomN7IbX0
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14.5. – 04.08.2021 – ”Autorizarea executării lucrărilor de construcții pe înțelesul tuturor”                           

                           vezi: https://youtu.be/YCGtZnZqx0k       

14.6. – 26.10.2021 – ”Cum colaborăm: arhitect, inginer, manager de proiect, antreprenor și 

dezvoltator?”     

                                     vezi:https://youtu.be/aNOcACLgegU                   

15. În anul 2021, Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România a organizat Anuala de 

Arhitectură București, ediția a XIX-a, cu tema curatorială „7111 – Cod CAEN”. 

Anuala de Arhitectură București 2021, ediția a XIX-a, AAB2021, invită la o serie de evenimente, dezbateri, 

workshopuri, concursuri, apeluri de idei, podcasturi și ateliere publice având ca temă calitatea în 

arhitectură, urbanism, construcții, plecând de la o optică diferită: aceea că un procent impresionant de 

construcții din România nu sunt realizate prin decizia finală a profesionistului arhitect și proiectant. 

În contextul în care, prin Uniunea Europeană, există un trend puternic de dereglementare a profesiilor 

liberale, efectele neputinței apărării acestor profesii, în unele țări europene, este devastator pentru 

calitatea construitului și calitatea vieții în general. Prin Anuala de Arhitectură București 2021, chestionăm 

cum și dacă, Piața de construcții și proiectare, direcțiile antreprenoriale, inițiativele de stat și particulare 

pot regla singure calitatea arhitecturii și a construcțiilor sau mai este nevoie de altceva, acel altceva care 

să ofere o anumită stabilitate și echilibru. Dacă în unele țări europene, profesia de arhitect este protejată 

ca profesie liberală, în alte țări, ea pare a fi la îndemână oricui. Cazul României este paradigmatic. 

  

ianuarie – alegeri 2022 

  Program de sprijin profesional și umanitar OAR București 

In mandatul 2018/2022, OAR București a generat o serie de acțiuni de sprijin profesional, dar și comunitar 

pentru arhitecți. 

- Abonament gratuit ASRO pentru 300 de standarde de proiectare,  colegilor arhitecți din OAR 

București. Aceasta acțiune este dezvoltată în baza protocolului dintre OAR București și ASRO. 

- Consiliere juridică gratuită. Această inițiativă provine din mandatele trecute, însă a fost 

impulsionată în acest mandat, chiar si în perioada COVID-19. Consilierea este realizată lunar de către 

avocatul filialei. 

- Ajutorul Părinte-Copil - OAR București suportă din fonduri  extrabugetare cotizația aferenta 

concediului de maternitate timp de doi ani pentru familiile cu arhitecți, cu respectarea cuantumului către 

Național. In baza acestei acțiuni, peste 100 de familii beneficiază de acest sprijin.   

 

In perioada 2018/2022, lumea internațională era lovită de criza de COVID-19 care a blocat aproape trei ani 

tot fluxul normal al activității sociale și economice, după care războiul din Ucraina a generat repercusiuni la 

nivel european, dar și global.  In ambele situații, OAR București a generat in acest mandat acțiuni de sprijin 

umanitar. In cazul pandemiei de COVID, pe perioada Stării de Urgentă, când tot accesul era blocat, OAR 

https://youtu.be/YCGtZnZqx0k
https://youtu.be/aNOcACLgegU


 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 28 

 

str. Pictor Arthur Verona, 

nr. 19, 010312 București, 

Romania 

 

T: + 40 (0) 21 317 26 34 

F: + 40 (0) 21 317 26 35 

E: office.oar@gmail.com 

București a instituit o echipă de voluntari care alimenta cu medicamente si alimente pe seniorii- arhitecți ai 

filialei, într-un program care se ramifica în toate sectoarele Capitalei.  

In perioada crizei din Ucraina, OAR București a generat un program de sprijin al refugiaților ucraineni 

constând în pachet complet și gratuit: transport cu autocarul de la vama, cazare gratuită și masă prin 

sprijinul Primăriei Sector 1. Proiectul-pilot a fost experimentat in deplasare București-Vama Siret, pe un 

traseu extrem de dificil ca distantă,  cu două autocare și pe un traseu mai simplu,  împreună cu 

departamentul Mama-Copil Tulcea, la Vama Isaccea. Acțiunea din Vama Siret a fost un program compact și 

gratuit, printre primele generate de o organizație. Grănicerii de la Vama Siret au felicitat OAR București 

pentru acțiunea complexă inițiată. Partenerul filialei in  acest eveniment a fost  Muzeul National de Artă 

Contemporană, MNAC, iar resursele pentru deplasări au fost susținute de alți parteneri. De asemenea, la 

sediul OAR București a fost realizat un centru de primire și donații, toate aceste donații fiind predate 

echipelor specializate ISU Suceava si ISU Tulcea.  Ulterior la proiect a participat grupul HaicuAutocarul, care 

a realizat mai multe acțiuni de sprijin refugiați pe ruta mai apropiata, București, Tulcea, Isaccea.  Pentru 

ajutor, OAR București  a inițiat un cont de donații. 

 

1.10. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

 

- Premiul Europa Nostra 2021 pentru Biserica de lemn de la Urși – arh. Șerban Sturdza și arh. Raluca 

Munteanu 

- arh. Iulia Stanciu pentru lucrarea ”Restaurare, consolidare, reamenajare imobil sediul Filialei București a 

OAR – str. Sfântul Constantin nr. 32, sect.1, București” – nominalizare la Mies Van der Rohe Award 2019 și 

premiul special al Juriului la Anuala de Arhitectură București ediția 2019. 

- Toate premiile Anualei de Arhitectură București edițiile 2018-2021 

 

1.11. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul: 

   - site OAR București: www.oar-bucuresti.ro 

   - adresă Facebook: Ordinul Arhitecților București 

   - e-mail: secretariat@oar-bucuresti.ro 

   - telefon fix și mobil 

   - transmitere poștă directă (pentru revista A&B, hotărâri Comisie Disciplină) 

   - conferințe de presă 

 

 

 

 

mailto:secretariat@oar-bucuresti.ro
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1.12. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

Colaborăm cu ziariști și trusturi de presă din România și am popularizat pe mai multe programe toate 

acțiunile filialei. 

Pentru popularizarea acțiunilor filialei am deschis și canalul de podcast. 

 

1.13. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

Concursuri 2018 

- Ordinul Arhitecților Filiala Teritorială București invită tinerii arhitecți să participe la concursul de 

arhitectură „A new design story” organizat de Meșteshukar ButiQ cu sprijinul OAR București prin 

intermediul Anualei de Arhitectură București 2018. Concursul a debutat pe 01 octombrie, de Ziua 

Mondială a Arhitecturii, marcând această dată într-un mod relevant pentru profesia de arhitect și 

implicând activ organizația în formarea profesională a viitorilor arhitecți. 

  Concursuri 2019 

Inițiator și organizator al concursurilor prezentate este OAR București cu girul OAR Național 

1. Concurs „Crossing Borders” 

În 18 ianuarie 2019  Filiala București a OAR a lansat online competiția de soluții pentru realizarea și 

implementarea Standului Marii Britanii, în calitate de Invitat de Onoare, la Bookfest 2019, cu tematica 

generală „Crossing Borders”. Concursul este organizat de British Council și Ordinul Arhitecților din România 

- Filiala București. 

2. Concurs de soluții „Pavilionul Național al României la EXPO 2020 Dubai”. În 07 iunie a fost lansat 

lansarea Concursului de Soluții „Pavilionul Național al României la EXPO 2020 Dubai”. 

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea realizării Pavilionului Național al 

României la Expo 2020 Dubai  pentru atribuirea contractului de proiectare și curatoriat. 

Tema Expoziției 2020 Dubai este „Conectând mințile, creăm viitorul” (Connecting Minds, Creating the 

Future) și dorește să afirme o nevoie globală de colaborare pentru a inspira generațiile viitoare în a dezvolta 

parteneriate între organizații, sectoare de activitate și diverse locuri geografice precum și pentru a se putea 

adresa mai bine nevoilor unei lumi în continua schimbare. 

3. Concurs de soluții Smart Luxury pentru un apartament 

La OAR București facem eforturi permanente pentru a crea arhitecților cât mai multe  oportunități de 

concursuri, de modalități de promovare a proiectelor lor, alături de colaboratori din toată industria de 

construcții. În 04 noiembrie a fost lansat concursul de soluții inițiat și organizat de Filiala București împreună 

cu Delta Studio - Smart Luxury pentru un apartament. 

Amenajarea creativă a unui apartament face parte din practica curentă a vieții profesionale a arhitecților. 
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Am dorit ca împreună cu colegii de la Delta Studio să oferim o oportunitate de proiect cu implementare 

imediată, bazat pe un set de produse de cea mai bună calitate. 

Concursul de soluții promovat de OAR București împreună cu Delta Studio, cu respectarea anonimizării, 

transparenței, cu un juriu profesionist și criterii de jurizare axate pe calitate,  este cel mai important 

argument pentru dezvoltarea creativității, diversității și egalității de șanse în piața de construcții și de 

amenajări din România. 

Concursuri 2020 

Inițiator și organizator al concursurilor prezentate este OAR București cu girul OAR Național 

1. „Acasă pentru umanitate”- mai 2020 

OAR București, în parteneriat cu Habitat for Humanity România, prin Anuala de Arhitectură București 2020, 

a lansat concursul de soluții de arhitectură „Acasă pentru umanitate”, cu premii în valoare de 13.400 euro.  

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea realizării proiectului pilot pentru 

construcția în regim de voluntariat a două locuințe-tip de 20.000 euro și două locuințe-tip de 30.000 euro, 

pentru atribuirea contractului de proiectare. 

”OAR București, prin Anuala de Arhitectură București, sprijină arhitectura socială, arhitectura adresată 

familiilor și comunităților vulnerabile.  OAR București, împreună cu Habitat for Humanity România, în 

această perioadă de pandemie, sprijină atât mediul profesional cât și mediul de construcții și antreprenorial 

orientat către civic și umanitar.  Credem că doar prin concursuri de soluții profesionale, vom putea, 

împreună, să creștem calitatea locuirii sustenabile.”- arh. Emil Ivănescu, președintele OAR București  

2. Concurs ”Reclaiming the river ”- mai 2020  

Obiectivul principal al concursului este selectarea celui mai bun concept de amenajare a Splaiului Unirii, în 

zona dintre podul Mărășești și podul Mihai Bravu, astfel încât să creeze un spațiu public vibrant, adresat 

numărului de utilizatori crescând și un context atractiv pentru o dezvoltare urbană de calitate a zonei. 

În urma acestei competiții, Primăria Sectorului 3 va contracta serviciile de proiectare ale autorilor în scopul 

unui intervenții de calitate. 

Autoritatea Contractantă este Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, proprietarul și administratorul 

spațiilor publice ce fac obiectul investiției. Acest concurs se încadrează în preocupările mai largi, în curs și de 

perspectivă, ale Primăriei Sectorului 3 de a îmbunătăți calitatea spațiului urban și viața locuitorilor.  

În acest sens, la cererea Primăriei Sectorului 3, OAR_B împreună cu Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism “Ion Mincu” și cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, au organizat 

în anul 2018 un workshop pentru analiza spațiilor publice de pe întreg teritoriul Sectorului 3. Concluziile 

acestuia, indicând și zonele a căror problematică complexă este bine să fie abordată prin intermediul unor 

concursuri de arhitectură de soluție, le găsiți aici (www.oar-bucuresti.ro/workshop-spatii-publice-sector-3-

bucuresti/). 

Organizatorul concursului este Filiala București a Ordinului Arhitecților din România (OAR_B) prin Anuala de 

Arhitectură București și în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România(OAR), organizație profesională 

https://www.oar-bucuresti.ro/workshop-spatii-publice-sector-3-bucuresti/
https://www.oar-bucuresti.ro/workshop-spatii-publice-sector-3-bucuresti/
https://www.oar-bucuresti.ro/workshop-spatii-publice-sector-3-bucuresti/
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care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și aprecierea acestui serviciu față de 

societate ca act de cultură de interes public. În acest sens, OAR promovează politici și practici profesionale 

care apreciază patrimoniul construit și favorizează producția unei arhitecturi de valoare, domenii 

fundamentale pentru calitatea vieții 

Concursuri organizate în 2021 

1. Amenajarea unui apartament / Concept TERCA / Apel de idei – 12 martie-27 mai 2021 

OAR București, în parteneriat cu Wienerberger România, lansează apelul de idei ‘Concept Terca’ în cadrul 

Anualei de Arhitectură București 2021. Competiția are ca scop dezvoltarea unui concept de amenajare al 

unei locuințe, având cărămida aparentă Terca drept element creativ principal în arhitectura spațiului 

interior. 

Cărămida este emblema loft-ului tip New York, când, la începutul anilor 60’, artiștii americani au 

transformat spațiile fostelor construcții industriale în locuințe și ateliere de lucru. Această cultură s-a 

răspândit rapid în toată lumea și a constituit simbolul unui anumit fel de a locui nou, neconvențional și 

flexibil, și acordând o atenție deosebită pentru tot ce are o valoare încă nedescoperită, pentru reutilizare și 

transformare. 

2. Casa bioclimatică ALUMIL și workshop nZEB – 16 iulie-31 octombrie 2021 

OAR București, în parteneriat cu Alumil România, lansează apelul de idei ‘Casa bioclimatică ALUMIL și 

workshop nZEB’ în cadrul Anualei de Arhitectură București 2021. Apelul are ca obiectiv dezvoltarea unui 

concept de locuință unifamilială bioclimatică, folosind produsele Alumil și valorificând caracteristicile 

tehnice sustenabile ale acestora. 

Complementând direcția generală a apelului, workshopul nZEB este menit să vină în ajutorul proiectanților 

cu o perspectivă focusată pe standardele nZEB, în contextul în care, odată cu Directiva 2010/31/EU a 

Parlamentului European, toate locuințele nou construite începând cu 31 decembrie 2020 pe teritoriul 

Uniunii Europene trebuie să fie clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero. 

3. Concurs de soluții „KIOSK DESIGN” - 25 octombrie - 3 decembrie 2021 

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România (FT OARB) prin Anuala de Arhitectură București și în 

parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) alături de Administrația Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană Sector 6 anunță oficial lansarea Concursului de Soluții ”KIOSK  DESIGN”. 

Scopul acestui concurs este de a selecta cele mai bune soluții în vederea proiectării unui chioșc destinat 

vânzării de flori, respectiv a unui chioșc destinat vânzării de ziare, pentru atribuirea contractului de servicii 

de proiectare. 

Concursul răspunde unei preocupări generale a Primăriei sectorului 6, de a îmbunătăți si regenera spațiul 

public, contribuind astfel la ridicarea standardului de viață al cetățenilor și la creșterea gradului de 

atractivitate a sectorului.  

În prezent lucrează la pregătirea următoarelor concursuri: Help Autism, concurs Parcul Lacul Morii și 

concurs Scoala nr. 16 Neagoe Basarab.   
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Toate aceste concursuri, cu promotori privați sau cu administrația, filiala  le discută în echipă cu OAR 

Național, departamentul concursuri deoarece dorim să menținem standarde corecte de organizare.   

Toate aceste acțiuni sunt subsumate grupului de lucru Spațiul Public și trebuie continuate în 2022.  

 

1.14. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

  În mai 2018 a avut loc inaugurarea noului sediu la care au participat, alături de conducerea OAR București,    

toți membrii filialei.  Activitatea Filialei București se desfășoară normal în sediul din str. Sfântul Constantin 

nr. 32, sect.1, București. 

Proiectul pentru noul sediu al filialei este apreciat de membrii și a fost și premiat. 

 

1.15. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

În mandatul 2018-2022 a fost făcute mai multe call-uri telefonice către membrii – cel mai amplu în timpul 

pandemiei de Covid19 care a urmărit actualizarea datelor acestora și plata cotizației . 

 

1.16. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

Conferința Teritorială a Filialei București a OAR va avea loc sâmbătă 28 mai 2022. 

 

1.17. Alte activități importante 

Activități de formare profesională continuă conferințe și cursuri organizate de Filiala București a OAR 

în perioada 12 mai - 25 noiembrie 2018: 

1. 26 mai 2018 - Pregătire examen Proiectant/Consultant case pasive – îndrumător arh. Dragoș Arnăutu - 

arhitect care lucrează la Institutul de Cercetare Passivhaus din Germania. 

 - Se vor studia și discuta exerciții de pregătire în vederea susținerii examenului pentru 

Proiectant/Consultant Certificat de Case Pasive - Certified Passive House Designer / Consultant CEPH 

(opțional). 

 - 10 participanți. 

2. 08 iunie 2018 - Examen Proiectant/Consultant case pasive – sediul INCERC 

 - 10 participanți. 

3. 17 noiembrie și 24 noiembrie 2018 – Curs de 2 zile ” Întocmirea antemăsurătorilor, devizului general și 

devizelor de construcții” – îndrumător Liliana Rusu, absolventă a Institutului de Construcții București. 

 - Participanților le va fi prezentat modul de întocmire corectă a antemăsurătorilor, a devizului 

general și devizelor pentru lucrările de construcții, cu trimitere la legislația în vigoare. Se vor discuta 

momentul, structurarea, forma antemăsurătorii, cantitățile de lucrări și corespondența cu proiectul, 
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capitolele de cheltuieli ale devizului general. 

 - 232 participanți. 

Cursuri organizate de Filiala București a OAR, în cadrul Programului de dezvoltare profesională continuă a 

membrilor, în perioada 01 ianuarie-27 noiembrie 2019 - coordonatori arh. Emil Ivănescu, Președinte și 

arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte profesie în legislatura 2018-2022. 

Cursurile organizate de Filiala Bucurțti a OAR se adresează arhitecților și arhitecților stagiari.  

Ordinul Arhitecților București susține recunoașterea participării la cursurile de pregătire profesională pe 

care le organizează ca parte a formării stagiarilor în vederea obținerii dreptului de semnătură. 

1. Curs Securitatea la incendiu. Reglementări în construcții – 08-24 aprilie 2019 

 - Îndrumător dr. ing. Dan Dumitrescu, expert  și  verificator  tehnic atestat pentru cerința 

 „securitate la incendiu”  

 - Ce reprezintă avizul și autorizația de securitate la incendiu? Cum se întocmește 

 documentația pentru obținerea acestora? Cât de actual este normativul P118? 

 - 31 participanți.   

2. Curs Întocmirea antemăsurătorilor, devizului general și devizelor de construcții - 17-18 mai 2019 

 - Îndrumător Liliana Rusu, formator autorizat, absolventă a Institutului de Construcții București 

 - Cursul prezintă modul de întocmire a antemăsurătorilor, a devizului general și devizelor pentru 

lucrările de construcții, cu trimitere la legislația în vigoare. Se vor discuta momentul, structurarea, forma 

antemăsurătorii, cantitățile de lucrări și corespondența cu proiectul, capitolele de cheltuieli ale devizului 

general. 

 - 85 de participanți. 

3. Conferința „Încălcarea drepturilor de autor în arhitectură” – 23 mai 2019 

 - Avocat Ana Maria Kusak, Avocat Sebastian Boțic 

 - 134 participanți 

4. Curs-atelier Hempcrete - Beton de cânepă - 01 iunie 2019 

 - Îndrumători arh. Vlad Sadici și ing. Alexandru Postu 

 - Curs-atelier pe un șantier de lângă București, alături de o echipă formată din doi tineri 

 profesioniști, despre un material nou pentru practica de arhitectură din România. 

 - 26 participanți 

5. Curs-Atelier Învelitori: tablă fălțuită, ceramică, ardezie, stuf – 04-05 iunie 2019 

 - Îndrumător Virgil Baciu, fondator Valcon Roofs 

 - Problemele legate de învelitori - detalii de execuție, principii de proiectare și tehnologii de 

 execuție - sunt importante pentru practica curentă a arhitecților. Cum previn infiltrațiile, cât  de 

rezistent este un tip de învelitoare sau altul, cum gândesc detaliile proiectului în funcție  de 

specificul materialului de acoperire - sunt teme recurente care se vor discuta și mai ales 

 experimenta practic în cadrul acestui curs-atelier. 
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 - 17 participanți. 

6. Curs-atelier Competențe antreprenoriale – 07-09 iunie 2019 

 - Îndrumător doamna profesor-invitat Ana Maria Stăncescu, formator/consultant FESI  specializat 

în procese organizaționale și formare profesionala, expert în coordonare și  implementare POCU 3.7-

regiunea Sud Est, expert-evaluator în mai multe programe de  business și antreprenoriat. 

 - Curs practic intensiv despre dezvoltarea competentelor antreprenoriale în afaceri.Sunt  abordate 

teme diverse și studii de caz, totul pe baza de material- handout: factori emergenți  în afaceri, 

antreprenor versus promotor, comunicare și negociere în afaceri, paradigmele  întreprinzătorului, 

management antreprenorial, organizarea activității, promovarea afacerii,  despre produs, brand 

building, administrarea resurselor, sisteme antreprenoriale, analiza  cost-beneficiu, analiza riscurilor. 

 - 30 participanți. 

7. Atelier “Solutii software premergatoare calculului nZEB 2020” - 19 iunie 2019 

 - Îndrumători Dan Moraru, Mihail Stancu, Rareș-Laurențiu Oprea 

 - Trainerii ALLBIM NET vor prezenta punctual soluții BIM integrate pentru proiectarea și  calculul 

eficienței energetice a noilor clădiri, obligatorii din 2020 conform Directivei UE  31/2010. 

 Precizăm că din anul 2020 standardul nZEB va fi obligatoriu atât pentru clădirile private cât  și 

pentru clădirile publice, conform Legii 372/art.14. 

 - 54 participanți. 

8. Atelier „Fonduri Europene Structurale și de Investiții” – 20 iunie 2019 

 - Îndrumător doamna profesor-invitat Ana Maria Stăncescu, formator/consultant FESI  specializat 

în procese organizaționale și formare profesionala, expert în coordonare și  implementare POCU 3.7-

regiunea Sud Est, expert-evaluator în mai multe programe de  business și antreprenoriat. 

 - Atelierul  este o expunere și o prezentare a diferitelor tipuri de finanțări europene și modalitățile 

de înțelegere și abordare: necesități, strategii, surse de fina În cadrul Anualei de Arhitectură București 

2019, al programului Arhitect Antreprenor, atelierul  este o expunere și o prezentare a diferitelor tipuri de 

finanțări europene și modalitățile de înțelegere și abordare: necesități, strategii, surse de finanțare. Noile 

direcții de finanțare ating și practicile de arhitectură și urbanism. Cum să citim și cum să interpretăm un 

program de finanțare: puncte - cheie, scenarii și proceduri.  

 - 101 participanți. 

9. Atelier „Valoare și preț, în proiectare” - 30 iulie 2019 

 - Îndrumător domnul arh. Florin Enache 

 - În seria „Arhitect Antreprenor”, arh. Florin Enache, business associate LMI România, vă 

 invită la o discuție despre educația de business în arhitectură, valoare, preț, obiective. 

 - 21 de participanți. 

10. Atelier Porotherm Profi - Cărămidă șlefuită pentru construcții moderne – va avea loc în 29 octombrie 

2019. 
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 - Îndrumători ing. Valentin Smochină, consultant tehnic Wienerberger România 

 - Wienerberger  România  împreună cu OAR București organizează un training  demonstrativ 

pentru tehnici de punere în operă a zidăriei șlefuite prin utilizarea spumei  adezive și a mortarului cu 

rost subțire la zidării inovative. Cursul se adresează arhitecților și  arhitecților stagiari care doresc să 

vadă ultima inovație în zidăria ceramică. 

 - 30 participanți. 

11. Prelegere și curs practic Metodologie depunere de proiecte pentru fonduri europene - 31 octombrie 

2019 

 - Îndrumător doamna profesor-invitat Ana Maria Stăncescu, formator/consultant FESI  specializat 

în procese organizaționale și formare profesionala, expert în coordonare și  implementare POCU 3.7-

regiunea Sud Est, expert-evaluator în mai multe programe de  business și antreprenoriat. 

 - Evenimentul este orientat către clarificarea diferitelor aspecte ale procedurilor de accesare  a 

fondurilor: cum se depun documentele pe platforma My SMIS; detalii de programe POR și  POCA; 

interpretare corectă ghid de depunere a proiectelor; diferența dintre experiență și  expertiză în cazul 

proiectelor de accesare a fondurilor; 4 studii de caz. 

 - 30 participanți. 

12. Prelegere Importanța pregătirii detaliilor și urmărirea execuției pentru succesul unui proiect - 05 

noiembrie 2019 

 - Îndrumător ing. Robert Mollner, specialist Alukönigstahl 

 - Prelegerea clarifică probleme practice legate de modul de concepere și proiectare a 

 tâmplăriilor și a fațadelor cortină urmărește să atingă următoarele teme: Principii de 

 implementare a sistemelor de  tâmplărie și pereți cortină în proiectarea fațadelor; Tipologii  de 

tâmplărie în funcție de material; Clasificare tâmplărie și domenii de aplicare pentru  fiecare tipologie; 

Elemente constructive; Noduri principale; Caracteristici tehnice; Tipuri  arhitecturale de perete cortină; 

Definirea parametrilor tehnici ai tâmplăriilor în conformitate  cu cerințele și normativele în  vigoare. 

 - 45 de participanți. 

 

13. Atelier Freelancing și mentalitate antreprenorială – 07 noiembrie 2019 

 - Îndrumător Laura Niculescu, business coach cu experiența de peste 19 ani ca director de 

 companie de software 

 - Participanții vor învăța despre: Motivații, Resurse, Mentalitate, Obiceiuri - pe care le are  un 

antreprenor și de care poți ține cont, indiferent dacă te gândești să-ți începi propria  afacere sau vrei să 

îți crești afacerea existentă. 

 - 45 de participanți. 

14. Curs practic și Training demonstrativ Tondach - „De ce țiglă ceramică” și „Concept Casa e4 - nZEB” – 

19 noiembrie 2019 
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 - Îndrumător ing. Ionuț Hurmuzachi, consultant tehnic Wienerberger România 

 - Wieneberger  România  împreună cu OAR București organizează un curs practic și  training 

demonstrativ prin care vor fi prezentate beneficiile utilizării unui acoperiș din țiglă  ceramică. În acest 

context, va fi prezentat conceptul Casei e4, în contextul principiilor c ertificării nZEB. 

 - 45 participanți. 

15. Atelier Comunicarea de business – 25 noiembrie 2019 

 - Îndrumător doamna profesor-invitat Ana Maria Stăncescu, formator/consultant FESI  specializat 

în procese organizaționale și formare profesionala, expert în coordonare și  implementare POCU 3.7-

regiunea Sud Est, expert-evaluator în mai multe programe de  business și antreprenoriat. 

 - Atelierul vizează clarificarea unor probleme apărute în limbajul și în comunicarea de  business: 

Limbajul înțeles și limbajul neînțeles în comunicarea de business; Termenii  utilizați în proiecte și cum 

apar în comunicare; Limbajul contractelor, care protejează. 

 Acestea sunt exemplificate prin exerciții practice. 

 - 40 participanți. 

16. Prelegere Soluții speciale pentru pereți cortină din aluminiu, studii de caz pe obiective din 

 România – 26 noiembrie 2019  

 - Îndrumători Ștefan Simion și Florin Borjog 

 - În cadrul programului  ARHI_TECH Talks  se prezintă soluții speciale pentru pereți  cortină din 

aluminiu, studii de caz pe obiective din România - Sky Tower, UBC Timișoara,  Bucharest One, Ana Tower, 

Unicredit , clădiri la care s-au dezvoltat profile speciale. 

 - 40 de participanți.              

Programul ARHI_TECH Talks primul de felul acesta din mediul de arhitectură din România, inițiază, prin 

Anuala de Arhitectură București 2019 și alături de partenerii săi, o sumă de evenimente și ateliere 

dedicate tehnologiilor noi, materialelor de construcții, invențiilor și inovațiilor utile arhitecturii. Aceste 

evenimente, cursuri și ateliere fac parte din programul D.P.C. adresat arhitecților. 

 

Cursuri organizate de Filiala București a OAR, în cadrul Programului de dezvoltare profesională continuă a 

membrilor, în perioada 01 ianuarie-27 noiembrie 2020 - coordonatori arh. Emil Ivănescu, Președinte și 

arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte profesie în legislatura 2018-2022. 

Cursurile organizate de Filiala Bucureși a OAR se adresează arhitecților și arhitecților stagiari. Ordinul 

Arhitecților București susține recunoașterea participării la cursurile de pregătire profesională pe care le 

organizează ca parte a formării stagiarilor în vederea obținerii dreptului de semnătură. 

Cursurile s-au desfășurat online pe platforma Zoom a filialei. 

1. Curs intensiv de Inițiere în lucrul #BIM – 30-31 ianuarie 2020, organizatori OAR București și ALLBIM NET 

 - Îndrumători Răzvan Sava trainer de 13 ani în cadrul firmei ALLBIM NET și Rareș Oprea, absolvent al 

Facultății de Urbanism din cadrul UAUIM, se dedică de peste 7 ani analizei proceselor de automatizare din 
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BIM.  

 - 8 ore cu aplicații practice în Allplan Arhitectura.  

 - 20 participanți.   

2. Curs Managementul Riscului – 05.05.2020, organizator OAR București. 

  - Îndrumător Mihai Gafar, Project Manager de aproape 10 ani de zile pentru diverse companii și 

clienți internaționali din diferite industrii precum: retail, banking, mobile development, energy and 

utilities, petroleum and chemicals. 

 - În cadrul cursului, organizat în cadrul programului Arhitect Antreprenor,  se discută despre 

Managementul riscului, ce înseamnă o analiză cantitativă sau calitativă a riscurilor precum și care sunt 

metodele de gestionare a riscurilor. De asemenea, se discută despre care sunt tehnicile disponibile de a 

seta obiective (SMART, OKR), care este diferența dintre mijloc și scop, precum și ce lucruri ar trebui să 

luăm în considerare din punct de vedere psihologic atunci când ne creăm obiective. Putem învață cum să 

ne creăm pârghii pentru a reuși ceea ce ne propunem. 

 - 31 de participanți. 

3. Atelier: ”Mai repede cu Porotherm Profi – cărămida șlefuită pentru construcții moderne” – 

07.05.2020 

 - Lector ing. Valentin Smochină, consultant tehnic Wienerberger România. 

 - În cadrul programului ArhiTalks și Arhitect Stagiar, atelierul prezintă cărămida șlefuită Porotherm 

Profi, realizată printr-o tehnologie nouă și o punere în operă rapidă și eficientă. Cursul este structurat în: 

prezentare portofoliu de produs, detalii de execuție ale produsului, montaj corect, sesiune de întrebări și 

răspunsuri, toate acestea fiind adresate arhitecților stagiari dar și celor care doresc să vadă și să discute 

împreună cu reprezentanții companiei ultimele inovații în domeniul construcțiilor. 

 - 22 participanți. 

4. Curs ”Stabilirea obiectivelor, diferența dintre mijloc și scop, cum ne construim obiectivele, tehnici de 

implementare a obiectivelor”  - 12.05.2020.  

 - Lector Mihai Gafar, Project Manager de aproape 10 ani de zile pentru diverse companii și clienți 

internaționali din diferite industrii precum: retail, banking, mobile development, energy and utilities, 

petroleum and chemicals.  

 - În acest curs, în cadrul programului Arhitect Antreprenor, se discută despre stabilirea obiectivelor, 

diferența dintre mijloc și scop, cum ne construim obiectivele, tehnici de implementare a obiectivelor. 

Evenimentul face parte dintr-o serie mai largă de prelegeri care au ca scop dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale  pentru profesia de arhitect. 

 - 31 participanți 

5. Atelier: ”Țigla ceramică Tondach – avantajele și montajul corect al țiglei ceramice” – 14.05.2020. 

 - Lector ing. Valentin Smochină, consultant tehnic Wienerberger România. 

 - În cadrul programului ArhiTalks și Arhitect Stagiar,  se va prezenta țigla ceramică Tondach, 

https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/54/
https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/55/
https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/55/
https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/56/
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realizată printr-o tehnologie nouă și o punere în operă rapidă și eficientă. Cursul cuprinde o explicitare a 

modului de montaj corect, precum și diverse situații întâlnite în practică și cum pot fi evitate. Vor fi 

explicate avantajele utilizării țiglei ceramice și diversele opțiuni și variante de țiglă ceramică.  

 - 15 participanți. 

6. Curs ”Comunicare și rezolvare de conflict” – 16.06.2020. 

 - Lector Mihai Gafar, Project Manager de aproape 10 ani de zile pentru diverse companii și clienți 

internaționali din diferite industrii precum: retail, banking, mobile development, energy and utilities, 

petroleum and chemicals.  

 - În acest curs, în cadrul programului Arhitect Antreprenor, se discută despre comunicare și 

rezolvare de conflict. Cursul este structurat pe următoarele teme: care sunt cele mai comune surse ale 

conflictului, care sunt metodele de gestionare ale conflictelor, punctele lor tari și punctele lor slabe. În 

ultima parte a cursului vom vorbi despre mediere și ce anume trebuie să știm atunci când luăm parte la un 

astfel de proces. 

 - 40 participanți. 

7. Curs ”Time and cost management” – 23.06.2020 

 - Lector Mihai Gafar, Project Manager de aproape 10 ani de zile pentru diverse companii și clienți 

internaționali din diferite industrii precum: retail, banking, mobile development, energy and utilities, 

petroleum and chemicals.  

 - În acest curs, în cadrul programului Arhitect Antreprenor, vom discuta despre managementul 

costurilor și al timpului. Vom trece împreună prin metodologia de proiect de management cu privire la 

aceste două teme. După acest curs veți fi familiarizați cu instrumentele și tehnicile necesare pentru a 

putea estima cât mai corect munca și costurile aferente unui proiect în condiții de incertitudine.  

 - 41 participanți. 

8. Curs ”Care sunt cerințele din România (nZEB) și ce este Casa e4 de la Wienerberger?” – 06.08.2020 

 - Lector ing. Valentin Smochină, consultant tehnic Wienerberger România. 

 - Potrivit directivei 2010/31/EU a Parlamentului European, toate locuințele nou construite începând 

cu anul 2020 pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să aibă un consum de energie aproape zero (nZEB). Ce 

înseamnă o casă eficientă energetic, care sunt cerințele din România (nZEB) și ce este Casa e4 de la 

Wienerberger? Afla mai multe despre acest concept și noile tendințe în materie de construcții. 

 - 35 participanți. 

9. Curs ”Formare profesională pentru ocupația Manager de Proiect” - seria 16-20.11.2020 

 - Formatori: prof. univ. dr. Mihaela Mureșan, prof. Vasile Mureșan, arh. Carmen Tetici. 

 - Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România organizează, în parteneriat cu 

furnizorul autorizat de formare profesională Faxmedia Consulting, cursuri în sistem on-line pentru 

ocupația MANAGER DE PROIECT (cod C.O.R. 242101), cursuri finalizate cu examinare și cu certificare 

autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.).  - 22 de participanți. 

https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/57/
https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/58/
https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/59/
https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/60/
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10. Seria de cursuri Rhinoceros și Grasshopper/2020  - 23-24-25.10.2020  

 - Îndrumători arh. Ionuț Anton și arh. Dana Anton.  

 - OAR București, în cadrul programului ArhiTech, în parteneriat cu idz arhitectură, își propune să 

ofere arhitecților stagiari oportunitatea de a-și completa abilitățile și cunoștințele în domeniul modelării 

tridimensionale digitale.    

 - Cursurile se desfășoară fizic, la sediul Idz arhitectură, cu un număr limitat de participanți (4-6 

persoane) și cu respectarea tuturor normelor sanitare impuse la momentul desfășurării cursului. 

11. Curs de ”Pictură în acuarelă” – 22-25.10.2020  

 - Coordonat de domnul arh. Ovidiu Iovănel, Președinte al Asociației Pictorilor Acuareliști din 

România. 

 - Cursul se desfășoară fizic, la sediul OAR București, cu un număr limitat de participanți   (6-8 

persoane) și cu respectarea tuturor normelor sanitare impuse la momentul desfășurării cursului. 

12. Curs ”FIRE SAFETY for ARCHITECTS - un training pentru arhitecți despre siguranța la foc” – 

24.11.2020 

 - Trainer Fire Safety, arh. Florin Enache  

 - Întâlnirea asigură o prezentare interactivă orientată pe ansamblul de probleme - de la corect 

tehnic, la corect legal și la corect financiar și până la relevanța și importanța domeniului : de ce e esențial 

dar nu e atractiv ? 

Se va discuta despre proiectul ideal și despre realitatea din piață cu accent pe importanța rolului 

arhitectului din faza de concept și până la controlul costurilor sau diminuarea riscului în exploatare. 

Se vor purta discuții despre business - bani, oportunități, despre foc și riscuri asociate.   - 

41 de participanți 

 

Cursuri organizate de Filiala București a OAR, în cadrul Programului de dezvoltare profesională continuă a 

membrilor, în perioada 01 ianuarie-24 noiembrie 2021 - coordonatori arh. Emil Ivănescu, Președinte și 

arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte profesie în legislatura 2018-2022. 

Cursurile organizate de Filiala Bucurțti a OAR se adresează arhitecților și arhitecților stagiari.  

Ordinul Arhitecților București susține recunoașterea participării la cursurile de pregătire profesională pe 

care le organizează ca parte a formării stagiarilor în vederea obținerii dreptului de semnătură. 

Cursurile s-au desfășurat online pe platforma Zoom a filialei. 

1. Curs Stakeholder Management – 9 februarie 2021, Online - Platforma ZOOM a OAR Bucuresti, 

organizatori OAR București și susținut de ALUMIL România 

 - Îndrumători Mihai Gafar Project Manager de aproape 10 ani de zile pentru diverse companii și 

clienți internaționali din diferite industrii precum: retail, banking, mobile development, energy and 

utilities, petroleum and chemicals.  

 - Se discută despre ce înseamnă un stakeholder și cum ne poate influența munca. Orice proiect are 

https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/63/
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mai multe părți implicate și interesate, acestea influențează și conduc proiectul.   

 - Webinarul este gratuit și este organizat pentru arhitecți și arhitecți-stagiari.  

 - 43 participanți.   

2. Curs Formare profesională pentru ocupația Manager de Proiect – 15-19.02.2021 organizator OAR 

București. 

  - Îndrumători: prof. univ. dr. Mihaela MUREȘAN, prof. Vasile MUREȘAN, arh. Carmen TETICI;  

- OARB Arhitect Antreprenor organizează în parteneriat cu furnizorul autorizat de formare profesională 

Faxmedia Consulting, 3 serii de cursuri în sistem on-line pentru ocupația MANAGER DE PROIECT (cod 

C.O.R. 242101), cursuri finalizate cu examinare și cu certificare autorizată de către Autoritatea Națională 

pentru Calificări (A.N.C.)   - 19 participanți. 

3. Curs Formare profesională pentru ocupația Manager de Proiect – 22-26.02.2021 organizator OAR 

București. 

  - Îndrumători: prof. univ. dr. Mihaela MUREȘAN, prof. Vasile MUREȘAN, arh. Carmen TETICI; 

 - OARB Arhitect Antreprenor organizează în parteneriat cu furnizorul autorizat de formare 

profesională Faxmedia Consulting, 3 serii de cursuri în sistem on-line pentru ocupația MANAGER DE 

PROIECT (cod C.O.R. 242101), cursuri finalizate cu examinare și cu certificare autorizată de către 

Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.)   - 12 participanți. 

4. Curs Formare profesională pentru ocupația Șef Serviciu Instituție Publică/Urbanism - seria 15-

19.03.2021, organizator OAR București. 

  - Îndrumători: prof. univ. dr. Mihaela MUREȘAN, prof. Vasile MUREȘAN, arh. Carmen TETICI; 

 - OARB Arhitect Antreprenor organizează în parteneriat cu furnizorul autorizat de formare 

profesională Faxmedia Consulting, 3 serii de cursuri în sistem on-line pentru ocupația MANAGER DE 

PROIECT (cod C.O.R. 242101), cursuri finalizate cu examinare și cu certificare autorizată de către 

Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.)   - 21 participanți. 

5. Curs ”Prinde viteza cu Porotherm Profi – cărămidă șlefuită pentru construcții moderne” - 18 martie 

2021, Online - Platforma ZOOM OAR Bucuresti      

            - Îndrumător ing. Valentin Smochină 

 - Wienerberger România împreună cu OAR București și Anuala de Arhitectură București, 

organizează cursul interactiv și practic despre cărămida șlefuită în construcție - cel mai modern sistem de 

zidărie pentru case construite rapid, ușor și curat. 

 - 10 participanți. 

6. Curs  ” Arhitectura grădinilor. Concept și design cu Semmelrock Bradstone” – 25 martie 2021, Online - 

Platforma ZOOM OAR București. 

 - Susținut de Dipl. Ing. Valentin Smochină și de către Dipl. Arh Irina Ivan - Turean 

 - În cadrul programelor ARHI_TECH Talks & ARHITECT STAGIAR, OAR București și Anuala de 

Arhitectură București cu sprijinul Semmelrock Stein + Design, parte a grupului Wienerberger, organizează 
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joi 25 martie, începând cu ora 15:00,  cursul online „Arhitectura grădinilor. Concept și design cu 

Semmelrock Bradstone”. 

Inspirat de natură, realizat manual: gama de produse Bradstone reproduce aspectul și caracteristicile 

pietrei naturale și lemnului în detalii uimitoare.       

            - 10 participanți. 

7. Curs „Țigle ceramice noi în portofoliul Tondach” - 9 iunie 2021, Online - Platforma ZOOM OAR 

București 

 - Susținut de dipl. arh Irina Ivan - Turean  și Dipl. Ing. Valentin Smochină  

 - În cadrul programelor ARHI_TECH Talks & ARHITECT STAGIAR, OAR București și Anuala de 

Arhitectură București cu sprijinul Tondach, parte a grupului Wienerberger, organizează miercuri 9 iunie, 

începând cu ora 15:00, cursul online „ Țigle ceramice noi în portofoliul Tondach”. 

Cursul este adresat arhitecților stagiari dar și celor care doresc să discute, împreună cu reprezentanții 

companiei, ultimele inovații în domeniul învelitorilor ceramice și despre modul în care poți proiecta un 

acoperiș în conformitate cu trendurile arhitecturale actuale. 

 - 10 participanți. 

8. Webinarele OAR București – IGSU - 30 iunie 2021, Online - Platforma ZOOM OAR Bucuresti 

 - Susținut de lt.col. IGSU Robert Strugariu, arh. IGSU Bogdan Brăescu și arh. Dan Stroesc   

- Webinarul organizat de OAR București împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are 

ca scop să răspundă celor mai frecvente întrebări legate de procesul de avizare și autorizare ISU a 

documentațiilor tehnice de arhitectură.  

Evenimentul este găzduit de OAR București.          - 

48 participanți. 

9. Curs ”Urbanism și amenajarea teritoriului, pentru administrație” cod C.O.R. 111225, on-line, 

autorizare A.N.C. - seria 12-22.11.2021, , Online – pe platforma de e-learning faxmedia.ro 

”Formare profesională pentru ocupația Manager de Proiect” - seria 16-20.11.2020 

 - Susținut de arh. Carmen Tetici  

 - OAR București organizează, în parteneriat cu furnizorul autorizat de formare profesională 

Faxmedia Consulting, o nouă serie cursuri în sistem on-line, cu tema URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI (cod C.O.R. 111225, denumire standard ocupațional: șef serviciu instituție 

publică/urbanism), pentru formarea în administrație, cursuri finalizate cu examinare și cu certificare 

autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.).                        

- 10 de participanți. 

 

8.3.10. Curs ”MANAGER DE PROIECT” - sistem on-line, autorizare A.N.C., seria 06-10 decembrie 2021 – în 

curs de organziare 

 - Susținut de prof. univ. dr. Mihaela MUREȘAN, prof. Vasile MUREȘAN, arh. Carmen TETICI 

https://www.oar-bucuresti.ro/dezvoltare-profesionala/60/
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 - OAR București organizează, în parteneriat cu furnizorul autorizat de formare profesională 

Faxmedia Consulting, o nouă serie de cursuri în sistem on-line pentru ocupația MANAGER DE PROIECT 

(cod C.O.R. 242101), cursuri finalizate cu examinare și cu certificare autorizată de către Autoritatea 

Națională pentru Calificări (A.N.C.). 

Desfășurarea cursurilor:  zilnic, de luni până vineri, 6 ore/zi, în intervalul orar 10,00 - 16,00, cu pauză de 

prânz.  

Examinarea va avea loc în prima zi de luni, după săptămâna de curs.  

SERII DE CURS: 22-26 NOIEMBRIE, 06-10 DECEMBRIE. 

Până acum 9 participanți înscriși. 

 

8.3.11. Curs ”Project Management în Construcții pentru arhitecți”- Europroiect Estate - seria 02.11-

14.12.202, on-line, în curs de organizare 

 - În cadrul programului Arhitect Antreprenor, OAR București caută oportunități atât profesionale cât 

și de formare pentru colegii arhitecți. 

 - Formarea pentru specializarea de Manager de Proiect pentru arhitecți este extrem de utilă și 

necesară practicii de proiectare. În acest sens, colaborarea noastră cu  EUROPROIECT ESTATE vine din 

dorința de a oferi arhitecților cursuri specializate de management pentru construcții și arhitectură, inclusiv 

componenta examenului pentru diplomă recunoscută de minister. Începem colaborarea cu un prim șir de 

cursuri. 

 - Până acum 17 participanți înscriși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Raportare calitativă 
2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

Calitatea proiectelor participante la concursuri si a crescut foarte mult în ultimii 4 ani.  

De asemenea, calitatea proiectelor realizate și construite în București prezentate în Anuala de Arhitectură 

București în ultimii 4 ani a crescut foarte mult. 

 Apreciem ca pozitivă creșterea calității produsului de arhitectură în perioada 2019-2022.  
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2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

1) Dialogul cu toate administrațiile locale ale Bucureștiului care s-a îmbunătățit foarte mult în 

ultimii 4 ani. 

2) Concursurile de soluție organizate în colaborare cu departamentul de concursuri al OAR. 

3) Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale arhitecților prin inițierea programului Arhitect 

Antreprenor. 

4) Inițierea programului de acțiuni umanitare ale OAR București:  

- inițierea programului de sprijin părinte/copil/arhitect                                                                              

- sprijinul arhitecților seniori în perioada Covid19 

- ajutorul oferit refugiaților ucraineni – transport/cazare/ajutoare. 

5) organizarea și funcționarea Grupurilor de Lucru organizate la nivelul CT. 

 

 

2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

1. Implicarea scăzută a tuturor membrilor filialei în acțiunile întreprinse pentru exercitarea 

profesiei, pentru calitatea arhitecturii. 

 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

   

       Stabilirea dialogului instituțional cu administrația publică locală 

 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

Recomandăm o comunicare mai intensă atât cu membrii cât și cu societatea civilă. 

 

 

 

 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

arh. Emil Ivănescu 

  

Dată: 17 mai 2022 

Semnătură: 
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ANEXA 1 

  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială HUNEDOARA a OAR                  

 
1. Raportare cantitativă 

1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

 

                        Nr. Membri                 Stagiari noi            Radiati         Transferati        Decedati 

AN 2018 :             108                                    5                         1                    1                         1 

AN 2019 :             116                                    8                         3                    0                         0 

AN 2020 :             127                                  12                         0                    4                         0 

AN 2021 :             133                                  10                         1                    0                         0 

AN 2022 :             133                                   3                          0                    3                         0 

 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018         CD: 3 şedinţe,  CT: 2 şedinţe,  C.cenzori: 2 întâlniri 

ianuarie – decembrie 2019      CD: 4 şedinţe,  CT : 4 şedinţe,  C.cenzori: 4 întâlniri 

ianuarie – decembrie 2020      CD: 4 şedinţe,  CT: 4 şedinţe, C.cenzori: 4 întâlniri 

ianuarie – decembrie 2021      CD: 6 şedinţe,  CT 6 şedinţe, C.cenzori: 4 întâlniri   

ianuarie – alegeri 2022            CD: 2 şedinţe,  CT: 2 şedinţe, C.cenzori: 2 întâlniri  
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1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

Filiala Hunedoara a avut în mandatul 2018-2022 un număr de 2 membri în Consiliul național, respectiv arh. 

Barna Cristian  şi arh. Rugescu Răzvan. 

După fiecare ședință a Consiliului național cei doi membri au participat la ședințele Consiliului teritorial și 

au informat detaliat despre problemele discutate sau despre cele care au fost deja votate. În ultimii doi ani 

de mandat și presedinții de filiale au participat ca invitați la ședințele Consiliului național, ceea ce a fost 

benefic pentru transferul de informații către forurile de conducere ale filialei. 

 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018        C.cenzori: 2 întâlniri 

ianuarie – decembrie 2019      C.cenzori: 4 întâlniri 

ianuarie – decembrie 2020      C.cenzori: 4 întâlniri 

ianuarie – decembrie 2021      C.cenzori: 4 întâlniri  

ianuarie – alegeri 2022            C.cenzori: 2 întâlniri  

 

1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 

alegeri – decembrie 2018         Nu există grupuri de lucru constituite la nivel de filială 

ianuarie – decembrie 2019      Nu există grupuri de lucru constituite la nivel de filială 

ianuarie – decembrie 2020       Nu există grupuri de lucru constituite la nivel de filială 

ianuarie – decembrie 2021      Nu există grupuri de lucru constituite la nivel de filială 

ianuarie – alegeri 2022           Nu există grupuri de lucru constituite la nivel de filială 

1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

alegeri – decembrie 2018  

Participarea în Comisia județeană de urbanism. Participarea în Comisiiile de urbanism a municipiilor Deva, 

Orăștie, Hațeg, Brad, Hunedoara și Lupeni 

ianuarie – decembrie 2019 

Participarea în Comisia județeană de urbanism. Participarea în Comisiiile de urbanism a municipiilor Deva, 

Orăștie, Hațeg, Brad, Hunedoara și Lupeni 

ianuarie – decembrie 2020 

Participarea în Comisia județeană de urbanism. Participarea în Comisiiile de urbanism a municipiilor Deva, 

Orăștie, Hațeg, Brad, Hunedoara și Lupeni 
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ianuarie – decembrie 2021 

Participarea în Comisia județeană de urbanism. Participarea în Comisiiile de urbanism a municipiilor Deva, 

Orăștie, Hațeg, Brad, Hunedoara și Lupeni 

ianuarie – alegeri 2022 

Participarea în Comisia județeană de urbanism. Participarea în Comisiiile de urbanism a municipiilor Deva, 

Orăștie, Hațeg, Brad, Hunedoara și Lupeni 

 

1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

alegeri – decembrie 2018          384 DLE 

ianuarie – decembrie 2019       612 DLE 

ianuarie – decembrie 2020       624 DLE 

ianuarie – decembrie 2021       619 DLE 

ianuarie – alegeri 2022             190 DLE 

 

1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

fiind profesie liberală, perfecționarea continuă s-a facut zilnic, individual sau colectiv prin discutii 

profesionale si vizualizări la sediul nostru 

ianuarie – decembrie 2019 

fiind profesie liberală, perfecționarea continuă s-a facut zilnic, individual sau colectiv prin discutii 

profesionale si vizualizări la sediul nostru 

ianuarie – decembrie 2020 

fiind profesie liberală, perfecționarea continuă s-a facut zilnic, individual sau colectiv prin discutii 

profesionale si vizualizări la sediul nostru 

ianuarie – decembrie 2021 

fiind profesie liberală, perfecționarea continuă s-a facut zilnic, individual sau colectiv prin discutii 

profesionale si vizualizări la sediul nostru 

ianuarie – alegeri 2022 

fiind profesie liberală, perfecționarea continuă s-a facut zilnic, individual sau colectiv prin discutii 

profesionale si vizualizări la sediul nostru 

1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  
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ianuarie – decembrie 2019 

ianuarie – decembrie 2020 

ianuarie – decembrie 2021 

ianuarie – alegeri 2022 

1.10. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

19.05.2018 – Vernisaj expo pictură – parteneriat membri OAR si UAP 

18.07.2018 – Conferința profesională – prof.dr.arh.M.Ochinciuc 

ianuarie – decembrie 2019 

   18.07.2018 – Lansare de carte "Intre Phoenix și...Le Corbusier", arh.Costin Petrescu (ex-baterist Phoenix) 
ianuarie – decembrie 2020 

ianuarie – decembrie 2021 

ianuarie – alegeri 2022 

1.11. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

1.12. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

Cu membrii – comunicare foarte eficienta prin e-mail și telefon 

Cu publicul – pagina proprie web, iar sediul nostru este deschis publicului. În fiecare zi de program este de 

serviciu câte un arhitect/c.arhitect  care răspund solicitărilor pertinente 

1.13. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

de vorbă cu presedinții filialelor -  http://www.de-a-arhitectura.ro/tag/de-vorba-cu-presedintii-filialelor-ordinului-

arhitectilor-din-romania/. 

1.14. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

1.15. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

Sediul filialei Hunedoara s-a cumpărat din fonduri proprii în luna august 2010. S-a amenajat între anii 2010-

2012 şi s-a dat în folosinţă în anul 2012. Nu s-au primit fonduri / ajutoare financiare din partea OAR. 

Nu există puncte de lucru .  

1.16. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

Nu s-au facut formulare, considerăm birocrație. Periodic s-au facut și se fac consultări între arhitecți sau 

intre arhitecți si  membri CT, la sediul amenajat proprietatea noastră,  problemele discutate fiind cele legate 

de problemele reale ale activității arhitecților, relația cu structurile administrației - Primăriilor sau ale 

Consiliului județean și direcția în care se lucrează pentru transformarea OAR 

http://www.de-a-arhitectura.ro/tag/de-vorba-cu-presedintii-filialelor-ordinului-arhitectilor-din-romania/
http://www.de-a-arhitectura.ro/tag/de-vorba-cu-presedintii-filialelor-ordinului-arhitectilor-din-romania/
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1.17. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii raport) 

  Conferinţa teritorială de alegeri 2022 se va desfăşura  la data :  

- Prima convocare : 13.05.2022, ora 14 

- A doua convocare : 20.05.2018, ora 14 

1.18. Alte activități importante 

 

 

2. Raportare calitativă 

2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

Din punct de vedere al arhitecturii, evoluția calității nu s-a prea modificat, evident cu exceptii, calitatea 

fiind mediocră. Acest lucru este rezultatul calității școlilor de arhitectură din ultimul deceniu reflectat 

asupra pregătirii profesionale a absolvenților.   

2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

Menținerea bunei funcționări a filialei, în contextul perioadei substanțiale a pandemiei, ceea ce a condus la 

posibilitatea ca membrii OAR să poată profesa. Implementarea sistemului de comunicare integral 

electronic prin Sioar. 

2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

Nu avem nereusite. 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

Implementarea sistemului de lucru și comunicare integral electronic prin Sioar. 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

Reprezentanții filialei în Consiliul național să studieze obligatoriu și cu mare atenție materialele primite 

spre studiu și vot pentru eliminarea situațiilor de hotărâri care pot fi interpretate. 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

....arh.Mircea UNGUREANU......   

Dată: 09.05.2022 

Semnătură: 
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ANEXA 1 
  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială IAȘI a OAR                  
 

                                                                        

1. Raportare cantitativă 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

 

- S-au înscris 105 membri în Filiala Iași, după cum urmează: 

Anul 2018 – 27 membri 

Anul 2019 – 26 membri 

Anul 2020 – 28 membri 

Anul 2021 – 31 membri 

Anul 2022 – 21 membri (aprilie) 

 

- 10 membri s-au transferat de la o altă filială către OAR Iași: 

Anul 2018 – 1 membru (OAR BC-NT) 

Anul 2019 – 5 membru (OAR Nord-Est și OAR Bihor) 

Anul 2020 – 2 membri (OAR Nord-Est) 

Anul 2021 – 2 membri (OAR Nord-Est) 

 

- 5 membri s-au transferat către o altă filială: 

Anul 2021 – 2 membri (OAR Bucuresti) 

Anul 2022 – 2 membri 

 

- 13 membri au fost radiați din Tabelul Teritorial al Arhitecților Filiala Iași: 

Anul 2018 – 2 membri  (2 membri decedați) 

Anul 2019 – 3 membri  (1 membru retras, 2 decedați) 

Anul 2020 – 4 membri  (2 membri retrași, 2 membri decedați) 

Anul 2021 – 3 membri (3 membri decedați) 

Anul 2022 – 1 membru ( 1 membru decedat) 
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- 76 de arhitecți  stagiari au obținut dreptul de semnătură: 

Anul 2018 – 18 membri 

Anul 2019 – 18 membri 

Anul 2020 – 14 membri 

Anul 2021 – 22 membri 

Anul 2022 –  4 membri 

 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

Colegiul Director s-a întrunit de 6 ori. 

Consiliul Teritorial s-a întrunit de 3 ori. 

 

ianuarie – decembrie 2019 

Colegiul Director s-a întrunit o singură dată și a avut 7 convocări și consultări prin e-mail. 

Consiliul Teritorial s-a întrunit de 3 ori. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

Colegiul Director s-a întrunit de 2 ori, ședințele au avut loc în mediul online, prin intermediul platformei 

Zoom. 

Consiliul Teritorial s-a întrunit de 3 ori, ședințele au avut loc în mediul online, prin intermediul platformei 

Zoom. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

Colegiul Director s-a întrunit de 3 ori în anul 2021, ședințele au avut loc online, prin intermediul platformei 

Zoom. 

Consiliul Teritorial s-a întrunit de 5 ori, ședințele au avut loc în mediul online, prin intermediul platformei 

Zoom. 

 

ianuarie – alegeri 2022 

Colegiul Director s-a întrunit de 2 ori până în aprilie 2022, ședințele au avut loc online, prin intermediul 

platformei Zoom. 
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Consiliul Teritorial s-a întrunit de 2 ori, ședințele au avut loc în mediul online, prin intermediul platformei 

Zoom. 

 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

 

     Trei dintre membrii Consiliului Național sunt și membri  în cadrul Consiliului Teritorial, astfel că la 10 

ședințe ale forului de conducere din cadrul Filialei Iași au fost prezentate subiectele discutate la ședințele 

Consiliului Național și hotărârile luate în cadrul acestui for. De asemenea au fost transmise prin e-mail, 

membrilor Consiliului Teritorial, toate materialele rezultate în urma ședințelor Consiliului Național. 

 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

Comisia de Disciplină: 

- A acționat respectând cu acuratețe etapele procedurale cuprinse în cadrul „Codului de procedură 

privind activitatea jurisdicțională a comisiilor de disciplină ale filialelor teritoriale și cea a Ordinului”, în 

cazul fiecărei sesizări venite pe adresa Comisiei Teritoriale de Disciplină Iași. 

- A participat activ, prin discuții directe cu arhitecții, la evitarea unor situații neconforme în ceea ce 

privește legalitatea documentelor necesare pentru eliberarea dovezilor de luare în evidență și 

contrasemnarea  proiectelor de arhitectură. 

- A acționat pentru implementarea recomandărilor Comisiei Naționale de Disciplină la nivel teritorial 

alegeri – decembrie 2018  

-  ședință în vederea alegerii noului președinte al Comisie Teritoriale de Disciplină pe data de 11.07.2018 

 

ianuarie – decembrie 2019 

- participarea președintelui Comisiei Teritoriale de Disciplină la ședința organizată de OAR pe data de 

16.04.2019 

 

Comisia de cenzori:  

    În perioada mai 2018 – aprilie 2022, Comisia de cenzori din cadrul Filialei Iași a O.A. R. a procedat la 

verificarea situațiilor financiare anuale simplificate ale instituției, compuse din bilanț formular 10/1, contul 

rezultatului exercițiului formular 20/1, repartizarea rezultatului exercițiului financiar formular 21, situaţia 

activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial formular 25, situaţia activelor imobilizate 

pentru activităţile economice formular 26. Controlul cenzorial a constat în examinarea, prin sondaj, a 
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elementelor probante, care justifică datele conţinute în situaţiile financiare anuale simplificate și în acelaşi 

timp, în aprecierea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de către conducerea 

unităţii, precum și în evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare anuale simplificate. 

 

1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 

1. Grupul de lucru 1:”Exercitarea profesiei, educaţie, pregătire profesională, stagiu” (nr. sedințe : 24) 

coordonat de vicepreședinte arh. Ciprian Gălățanu, a avut ca activități principale: 

-organizarea activității de stagiu ; 

- analiza portofoliilor arhitecților stagiari, care au susținut interviul pentru obținerea dreptului de semnătură 
(76 de arhitecți stagiari au obținut dreptul de semnătură în perioada 2018-2022); 

- organizarea întâlnirilor cu stagiarii, în vederea dezbaterii problemelor cu care se confruntă aceștia în 
efectuarea stagiului și instruirea lor în vederea alcătuireii dosarului pentru obținerea dreptului de 
semnătură; 

- consultare permanentă  în decursul anilor de stagiu cu arhitecții stagiari, în privința realizării portofoliului 
de lucrări, pentru participarea la examenul de obținere a dreptului de semnătură. 

alegeri – decembrie 2018  

- s-au analizat portofoliile arhitecţilor stagiari care au susţinut interviul pentru acordarea dreptului de 

semnătură (18 arhitecţi stagiari au obţinut dreptul de semnătură) 

- trei întâlniri cu stagiarii în vederea dezbaterii problemelor cu care se confruntă aceștia în desfășurarea 

stagiului și instruirea acestora în vederea constituirii dosarului pentru obținerea dreptului de semnătură 

ianuarie – decembrie 2019  

- s-au analizat portofoliile arhitecţilor stagiari care au susţinut interviul pentru acordarea dreptului de 

semnătură (18 arhitecţi stagiari au obţinut dreptul de semnătură) 

- trei întâlniri cu stagiarii în vederea dezbaterii problemelor cu care se confruntă aceștia în desfășurarea 

stagiului și instruirea acestora în vederea constituirii dosarului pentru obținerea dreptului de semnătură 

-participarea responsabilului de stagiu la întâlnirea organizată de Comisia de Acordare a Dreptului de 

Semnătură pe data de 06.06.2019 

-participarea responsabilului de stagiu la întâlnirea convocată online de arh. Mihai Munteanu – 

responsabilul de stagiu de la OAR București 
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ianuarie – decembrie 2020  

- s-au analizat portofoliile arhitecţilor stagiari care au susţinut interviul pentru acordarea dreptului de 

semnătură (14 arhitecţi stagiari au obţinut dreptul de semnătură) 

- două ședințe cu stagiarii au avut loc la sediul filialei și trei în mediul online, în vederea dezbaterii 

problemelor cu care se confruntă aceștia în desfășurarea stagiului și instruirea acestora în vederea 

constituirii dosarului pentru obținerea dreptului de semnătură 

ianuarie – decembrie 2021  

- s-au analizat portofoliile arhitecţilor stagiari care au susţinut interviul pentru acordarea dreptului de 

semnătură (22 arhitecţi stagiari au obţinut dreptul de semnătură) 

- două ședințe cu stagiarii au avut loc la sediul filialei și trei în mediul online, în vederea dezbaterii 

problemelor cu care se confruntă aceștia în desfășurarea stagiului și instruirea acestora în vederea 

constituirii dosarului pentru obținerea dreptului de semnătură 

- participarea vicepreședintelui  arh. Ciprina Gălățanu la o ședință  online a responsabililor de stagiu din 

cadrul OAR, în care s-au discutat statistici CNADS 2021, rezultate obținute în urma feedback-ului după 

sesiunea iulie 2021, practici curente ale responsabililor OAR, probleme întâmpinate. 

 

ianuarie – alegeri 2022  

 - s-au analizat portofoliile arhitecţilor stagiari care au susţinut interviul pentru acordarea dreptului de 

semnătură (4 arhitecţi stagiari au obţinut dreptul de semnătură) 

 - două ședințe cu stagiarii au avut loc la sediul filialei și una în mediul online, în vederea dezbaterii 

problemelor cu care se confruntă aceștia în desfășurarea stagiului și instruirea acestora în vederea 

constituirii dosarului pentru obținerea dreptului de semnătură 

- două  conferințe organizate online pentru arhitecții stagiari, cu privire la „Misiunile arhitectului” și 

participarea la interviul pentru obținerea dreptului de semnătură, la care au fost 15 participanți din partea 

OAR Iași. 

 

2. Grupul de lucru „Legislație, regulamente și concursuri” (nr.ședințe:5), coordonat de vicepreședinte 

arh. Florin Bodnar, a avut ca activități principale: 

- activitate cu caracter  consultativ pentru probleme curente şi urgente;  

- adaptare formulare contracte-cadru şi documente specifice activităţii curente; 

   -       consultare membri cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filialei Iași 
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a OAR 

   -       consilierea membrilor în probleme de natură juridică a activității lor 

 

alegeri – decembrie 2018  

- alcătuire și distribuire tabel comparativ pentru formulare de observaţii la proiectul ,, modificarea H.G. nr. 
343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 
de construcţii şi instalaţii aferente acestora”. 
 - informarea membrilor cu privire la Regulamentul 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal 

(GDPR) 

 

ianuarie – decembrie 2019  

- alcătuire și distribuire tabel comparativ pentru formulare de observații la proiectul „transpunerea 

Directivei 2018/844/UE de modificare a Directivei 2010/31/UE referitoare la performanța energetică a 

clădirilor”. 

 - colectarea informațiilor de la membri OAR Iași cu privire la legislația în vigoare din domeniul amenajării 

teritoriale, urbanism și construcții și oportunități de îmbunătățire a acesteia. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

- transmiterea către membrii filialei Iași, la inițiativa OAR, a răspunsului oferit de Oficiul Național de 

Prevenire și Combatere a spălării Banilor cu privire la aplicarea Legii 129/2019 profesiei de arhitect. 

- diseminarea către membrii filialei a punctului de vedere al O.A.R. privind proiectul de lege pentru 

modificarea art.36, indice 1, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

-  consilierea membrilor în probleme de natură juridică a activității lor. 

- adaptare formulare contracte-cadru şi documente specifice activităţii curente. 

- conturare şi alcătuire programe de activitate. 

 

ianuarie – alegeri 2022  

- revizuirea „Regulamentului de organizare și funcționare a Filialei Teritoriale Iași a OAR” în 

conformitate cu ” Regulamentului de organizare și funcționare al OAR” aprobat în 2018 și 

„Regulamentul-cadru de înființare, organizare și funcționare al filialelor teritoriale ale OAR”  din 2018.  

- consultare membri  în regim de transparență decizională, cu privire la modificarea „Regulamentului de 

organizare și funcționare a Filialei Teritoriale Iași a OAR” 
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3. Grupul de lucru „Organizarea, comunicare şi imagine filială” (nr.ședințe: 5 ), coordonat de 

vicepreședinte arh. Carmina Gheorghiță,  a avut ca activități principale: 

- implicarea constantă şi susţinută în funcţionarea curentă a filialei; 

- coordonarea activității filialei, în condițiile impuse de activarea stării de urgență de la nivel național 

- organizarea evenimentelor culturale desfășurate și  inițiate de filiala Iași a OAR  

 

   alegeri – decembrie 2018 

- organizarea evenimentelor: Festivalul de Arhitectură (25-26 mai 2018) 

- participare la evenimentul „Șotron. Festivalul Copilăriei” (1-3 iunie 2018) organizat de Muzeul 

Național al Literaturii Române Iași 

- participare la Street Delivery Iași (15-17 iunie 2018) cu pavilionul „Cât de smart este amprenta ta?”, 

organizat de Fundația Cărturești 

- organizarea MUST-ului de Arhitectură  2018, editia a IVa 

ianuarie – decembrie 2019 

- s-a efectuat procedura de selecție/recrutare pentru postul de secretar 

- participarea la organizarea evenimentelor MUST-ul de Arhitectură 2019 și Regionala de Arhitectură 

Moldova - RAM 2019. 

ianuarie – decembrie 2020 

-  s-a efectuat procedura de selecție/recrutare pentru postul de secretar 

- coordonarea activității filialei, în condițiile impuse de activarea stării de urgență de la nivel național 

ianuarie – decembrie 2021 

- implicarea constantă și susținută în funcționarea curentă a filialei și promovarea activității acesteia 

ianuarie – alegeri 2022 

- implicarea constantă și susținută în funcționarea curentă a filialei și promovarea activității acesteia 

- organizarea Regionalei de Arhitectură Moldova  RAM 2022 si a Festivalului de Arhitectură Iaşi, editia a 

III a 

3.1. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

alegeri – decembrie 2018  

1)  Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - organ   consultativ   cu   atribuţii   de   

analiză,   expertizare   tehnică   şi consultanţă din cadrul Primăriei Municipiului Iași: 

Membri: arh. Mihai Drișcu – membru permanent 

              arh. Constantin Medaru – membru supleant 

Ședințele au loc o dată la două săptămâni și membri OAR Filiala Iași au fost prezenți la toate ședințele 

organizate. 
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2) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – din cadrul Consiliului Județean Iași  

Membri: arh. Iulian Vagner – membru permanent 

              arh. Bogdan Brândușescu- membru supleant 

Ședințele au loc o dată pe lună și membri OAR Iași au fost prezenți la toate ședințele organizate. 

ianuarie – decembrie 2019 

1)Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - organ   consultativ   cu   atribuţii   de   analiză,   

expertizare   tehnică   şi consultanţă din cadrul Primăriei Municipiului Iași: 

Membri: arh. Mihai Drișcu – membru permanent 

              arh. Constantin Medaru – membru supleant 

Ședințele au loc o dată la două săptămâni și membri OAR Filiala Iași au fost prezenți la toate ședințele 

organizate. 

2) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – din cadrul Consiliului Județean Iași  

Membri: arh. Iulian Vagner – membru permanent 

              arh. Bogdan Brândușescu- membru supleant 

Ședințele au loc o dată pe lună și arh. Iulian Vagner nu a putut participa la nici o ședință, fiind înlocuit de 

arh. Bogdan Brândușescu. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

1)Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - organ   consultativ   cu   atribuţii   de   analiză,   

expertizare   tehnică   şi consultanţă din cadrul Primăriei Municipiului Iași: 

Membri: arh. Mihai Drișcu – membru permanent 

              arh. Constantin Medaru – membru supleant 

Ședințele au loc o dată la două săptămâni și membri OAR Filiala Iași au fost prezenți la toate ședințele 

organizate. 

2) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – din cadrul Consiliului Județean Iași  

Membri: arh. Iulian Vagner – membru permanent 

              arh. Bogdan Brândușescu- membru supleant 

Ședințele au loc o dată pe lună și arh. Iulian Vagner nu a putut participa la nici o ședință, fiind înlocuit de 

arh. Bogdan Brândușescu. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

1)Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - organ   consultativ   cu   atribuţii   de   analiză,   

expertizare   tehnică   şi consultanţă din cadrul Primăriei Municipiului Iași: 
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Membri: arh. Mihai Drișcu – membru permanent 

arh.Lucian Cozma – membru permanent 

              arh. Liviu Suveică  – membru supleant 

Ședințele au loc o dată la două săptămâni și membri OAR Filiala Iași au fost prezenți la toate ședințele 

organizate. 

2) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – din cadrul Consiliului Județean Iași  

Membri: arh. Iulian Vagner – membru permanent 

              arh. Bogdan Brândușescu- membru supleant 

Ședințele au loc o dată pe lună. Arh. Iulian Vagner a decedat, fiind înlocuit de arh. Bogdan Brândușescu. 

 

ianuarie – alegeri 2022 

1)Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - organ   consultativ   cu   atribuţii   de   analiză,   

expertizare   tehnică   şi consultanţă din cadrul Primăriei Municipiului Iași: 

Membri: arh. Mihai Drișcu – membru permanent 

arh.Lucian Cozma – membru permanent 

              arh. Liviu Suveică  – membru supleant 

Ședințele au loc o dată la două săptămâni și membri OAR Filiala Iași au fost prezenți la toate ședințele 

organizate. 

2) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – din cadrul Consiliului Județean Iași  

Membri: arh. Iulian Vagner – membru permanent 

              arh. Bogdan Brândușescu- membru supleant 

Ședințele au loc o dată pe lună. Arh. Bogdan Brândușescu a absentat. 

 

3.2. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

În anul 2018 au fost emise 1493 dovezi (8 anulate) după cum urmează: 

- arh. Mihai Drișcu – președinte OAR Iași a analizat și procesat 166 dovezi, dintre care 148 aprobate, 16 

respinse și 2 anulate. 

-arh. Carmina Gheorghiță a analizat și procesat 617 dovezi, dintre care 523 aprobate, 89 respinse și 5 

anulate. 

-arh. Florin Bodnar a analizat și procesat 161 dovezi, dintre care 139 aprobate, 21 respinse și 1 anulată. 

 

ianuarie – decembrie 2019 
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În anul 2019 au fost emise 3079 dovezi (7 anulate), după cum urmează: 

- arh. Carmina Gheorghiță – vicepreședinte OAR Iași a analizat și procesat 2706 cereri pentru obținerea 

dovezii de luare în evidență, dintre acestea: 2322 cereri aprobate, 18 anulate și 366 cereri respinse. 

- arh. Florin Bodnar – vicepreședinte OAR Iași a analizat și procesat 865 cereri pentru obținerea dovezii 

de luare în evidență, dintre acestea: 757 cereri aprobate, 5 anulată și 103 respinse. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

În anul 2020 au fost emise 3163 dovezi (130 anulate), după cum urmează: 

- în perioada 15.01-30.06.2020 arh. Carmina Gheorghiță – vicepreședinte OAR Iași a analizat și procesat 

1384 cereri pentru obținerea dovezii de luare în evidență, dintre acestea: 856 cereri aprobate, 39 

anulate și 40 cereri respinse. 

- în perioada 15.01-31.03.2020 arh. Florin Bodnar – vicepreședinte OAR Iași a analizat și procesat 207 

cereri pentru obținerea dovezii de luare în evidență, dintre acestea: 187 cereri aprobate, 5 anulată și 

15 respinse. 

- În perioada 01.07.-26.11.2020 arh. Carmina Gheorghiță și arh. Florin Bodnar au analizat și procesat 

1572 cereri pentru obținerea dovezii de luare în evidență, dintre acestea: 339 cereri aprobate, 65 

solicitări de completări, 86 anulată și 67 respinse. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- arh. Carmina Gheorghiță și arh. Florin Bodnar au analizat și procesat 3637 cereri pentru obținerea 

dovezii de luare în evidență, dintre acestea: 3378 cereri aprobate, 70 solicitări de completări, 105 

anulată și 84 respinse. 

 

ianuarie – alegeri 2022 

- arh. Carmina Gheorghiță și arh. Florin Bodnar au analizat și procesat 781 cereri pentru obținerea 

dovezii de luare în evidență, dintre acestea: 506 cereri aprobate, 13 solicitări de completări, 10 

anulată și 29 respinse 

 

3.3. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

27.07-28.07.2018 – „Curs conformarea energetică a clădirilor” lector ing. Marius Șoflete la sediul filialei 

Iaşi. 

 

3.4. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 
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*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

21.04.2018 – întâlnire la sediul filialei cu arh. Iulia Stancu- vicepreședinte OAR, în vederea prezentării noii 

metodologii de stagiu. 

16.10.2018 – Conferința „Specialiștii ferestrelor, fațadelor și sticlei” organizată de Patronatul 

Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă la Hotel Select 

01.11.2018 – ședință cu membrii Grupului de Lucru Exercitarea Profesiei, în vederea discutării 

problemelor, pe care le întâmpină stagiarii în cadrul efectuării stagiului, precum și la modul de întocmire a 

dosarului pentru prezentarea la sesiunea de obținere a dreptului de semnătură. 

 

ianuarie – decembrie 2019 

28.02.2019 – întâlnire la sediul filialei a stagiarilor înscriși în anul I cu responsabilul de stagiu în vederea 

explicării noii metodologii de stagiu aprobată în 2018 și a responsabilităților acestora pe perioada 

efectuării stagiului. 

17.10.2019 – Conferința „Specialiștii ferestrelor, fațadelor și sticlei” organizată de Patronatul 

Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă la Hotel Select 

14.11.2019 – ședință cu membrii Grupului de Lucru Exercitarea Profesiei, în vederea discutării 

problemelor, pe care le întâmpină stagiarii în cadrul efectuării stagiului, precum și la modul de întocmire a 

dosarului pentru prezentarea la sesiunea de obținere a dreptului de semnătură. 

 

ianuarie – decembrie 2020 

   15.10.2020 -  Întâlnire online „Conferinţa stagiu OAR” , iniţiată de dna Sabina Calu, manager proiect OAR, 

la care au participat 25 de stagiari înscrişi la Filiala Iaşi 

 

ianuarie – decembrie 2021 

  13.05.2021 - Conferință stagiu online, inițiată de Filiala OAR Bacău, la care au participat 10 arhitecți stagiari 

înscriși la Filiala Iași a OAR 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 
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3.5. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

Festivalul de Arhitectură Iași (25-26 mai 2018) organizat în Grădina Casei Pogor – Copou a cuprins 

expozițiile - ”Arhitecture 1.01 – proiecte ale studenților din anul I de la  Facultatea de Arhtectură 

”G.M.Cantacuzino”Iași, ”Lost and Found. Vegetal și Antropic.- spații abandonate și recuperate prin 

amenajări peisagistice- propuneri ale studenților din anul V ai Facultății de Arhitectură Iași, „Atelier Spre 

02”, „Emergent Famillies v3.0. Parametric design and digital fabrication”, workshop-uri, discuții libere și 

concerte de muzică folk susținute de Alexandru Andrieș, Ioana Mîntulescu și Berti Barbera. 
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MUST-ul de Arhitectură 2018 (15-20 octombrie 2018)  

Evenimentul a fost  organizat în perioada 15-20 octombrie 2018, în mai multe locații. Conferințele din 

cadrul MUST-ului de Arhitectură au avut loc la Congres Hall, Sala Verdi, conferințele „Catedralele Unirii” s-

au desfășurat la Palatul Mitropolitan Iași, iar expozițiile au fost amenajate la Palatul Culturii Iași, Muzeul 

Mitropolitan Iași și Sala Pașilor Pierduți din cadrul corpului A al Universității Gheorghe Asachi.  

Activitățile desfășurate au fost încadrate în cele 4 categorii, stabilite încă de la prima ediție din 2015 a 

MUST-ului de Arhitectură: 
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MUST be there:  

- gala decernării premiilor BNA – Secțiunea 8 – Publicații 

- masă rotundă  - „Istorie și continuitate” 

- workshop amenajare expoziție „Iași Ne.Mai.Văzut – traseu Cuza Vodă” 

MUST see:  

- Vernisajul expoziției „Arhitectura totalitară”,  

- Vernisajul expoziției „Arhitectura Centenarului” 

- Vernisajul expoziției BNA – Secțiunea 8 - Publicații 

MUST join:  

- Iași Ne.Mai.Văzut.Traseul Cuza Vodă” – tur ghidat  

- Cafeneaua literară, care a cuprins dezbateri, muzică și teatru. 

MUST hear:  

 - Coferințele „Catedralele Unirii” susținute de Augustin Ioan, Ana Maria Goilav și Marius Vasileanu 

 - Conferința „Lost an Found” susținută de arhitect Elena Nedelcu –partener EMBT Miralles Tagliabue. 

ianuarie – decembrie 2019 

Festivalul de Arhitectură Iași (15-17 mai 2019) organizat la Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” 
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și pe esplanada Ștefan cel Mare. Evenimentul a cuprins expozițiile - ”Iași Ne Mai Văzut – orașul ca 

atmosferă, „Pavilion de Arhitectură”, workshop-uri precum „Prelucrarea Imaginilor- workshop Adobe 

Photoshop”, „Workshop-tehnici fundamentale de colorare-Laviu” și „Ilustrație de Arhitectură-workshop 

de Adobe Illustrator”, discuții libere, un tur ghidat cu „Tramvaiul Tinerilor” și concerte de muzică susținute 

de Jean Gavril, BlueMadhouse, Anca Moncea și Robert Nechifor – artiști cu studii în domeniul arhitecturii. 
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MUST-ul de Arhitectură 2019 (24-26 octombrie 2019) 

  

Evenimentul a fost  organizat în perioada 11 octombrie - 15 noiembrie 2019, în mai multe locații. 

Conferințele din cadrul MUST-ului de Arhitectură au avut loc la Congres Hall, Sala Vivaldi, conferința 

„Dreptul la Arhitectură. Centenar Nicolae Porumbescu” s-a desfășurat la Academia Română Filiala Iași, iar 

expozițiile au fost amenajate la Muzeul Mitropolitan Iași și Atrium-Palas Mall. 
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Activitățile desfășurate au fost încadrate în cele 4 categorii, stabilite încă de la prima ediție din 2015 a 

MUST-ului de Arhitectură: 

 

MUST be there:  

- conferințele susținute în cadrul evenimentelor „Dreptul la arhitectură. Centenar Nicolae 

Porumbescu”, „MUST-ul de Arhitectură 2019”, conferința „New Cities” și conferința „Specialiștii 

Ferestrelor, Fațadelor și Sticlei”. 

- Workshop-urile  „Visual  Concepts” susținut de echipa Beyond Visual Arts și „Alții cum 

parametrizează susținut de Andrei Pădure. 

MUST see:  

- Vernisajul expoziției „Ioana Grigorescu – Calea Sincerității”,  

- Vernisajul expoziției „Atelier Spre-expoziție de ilustrații 03” 

- Vernisajul expoziției „Regionala de Arhitectură Moldova-RAM 2019” 

MUST join:  

- Arhitec Tura de Noapte– tur ghidat  

- Tur ghidat cu tramvaiul de epocă 

- Lansarea de carte Octavian Carabela „Cernăuți. Arhitectura europeană. Arhitectură românească 

1940-1960” . 

- Lansare de carte „Arhitectura celuilalt.Tineri cu gânduri către lume” în cadrul Librăriei Cărturești Iași 

MUST hear:  

 - conferințele susținute în cadrul evenimentelor „Dreptul la arhitectură. Centenar Nicolae Porumbescu”, 

„MUST-ul de Arhitectură 2019”, conferința „New Cities” și conferința „Specialiștii Ferestrelor, Fațadelor și 

Sticlei”. 

 

Regionala de Arhitectură RAM 2019 a fost organizată în cadrul evenimentului „MUST-ul de Arhitectură” şi 

au fost premiate cele mai bune proiecte de arhitectură din zona Moldovei pentru urmatoarele categorii: 

Sectiunea 1: Arhitectura rezidenţială (locuinţe individuale şi locuinţe colective) 

  Sectiunea 2 : Arhitectura funcţiunilor publice şi industriale 

  Sectiunea 3: Arhitectura de interior 

  Sectiunea 4: Restaurare, reabilitare, reconversie 

  Sectiunea 5: Proiecte, studii, arhitectură participativă 

 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 22 

 

str. Pictor Arthur Verona, 

nr. 19, 010312 București, 

Romania 

 

T: + 40 (0) 21 317 26 34 

F: + 40 (0) 21 317 26 35 

E: office.oar@gmail.com 
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În cadrul expoziţiei au fost prezentate şi proiecte de diplomă ale arhitecţilor din Iaşi, Republica Moldova şi 

Cernăuţi. 

  Juriul R.A.M. a fost compus din:   

Arh. Alexandru Găvozdea (președinte OAR) - președinte juriu 

Arh. Dragomir Drăgan (președinte OAR Filiala Timiș) - membru juriu 

Arh. Mihai Isacov (președinte OAR Filiala Dobrogea) - membru juriu 

Arh.Daniela Maier (președinte OAR Transilvania) - membru juriu 

Arh. Răzvan-Ion Dracea (președinte OAR Brașov-Covasna-Harghita) - membru juriu 

Arh. Angela Kovacs (președinte OAR Mureș) -membru juriu 

 

Bradul creativ – concurs adresat tinerilor studenţi de la Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Arte din 

Iaşi, ce a avut ca temă crearea unui brad de Crăciun, din materiale neconvenţionale şi uşor de asamblat. 

Au fost 10 proiecte participante, iar premiul acordat a fost în valoare de 1000 lei.   

ianuarie – decembrie 2020 

/ 

ianuarie – decembrie 2021 

Festivalul de Arhitectură Iași aflat la cea de-a treia ediţie . 

În 2021, s-a reușit o transpunere parțială a evenimentelor, derulându-se doar o primă etapă a 

evenimentului: 

Activități: 

- proiectele „Prin ochii altora”, „Bărcuța manifest”, „Microparcul”, „Utopii pe Bahlui”, „Apa și 

invențiile”, Wishing on a floating lantern” 

- conferințe: 

03.06.2021: New Cities. New Iasi Architecture - Sala Voievozilor, Palatul Culturii Iași 

Moderatori: Arh. Mihai Corneliu Drișcu – președinte OAR Iași 

Arh. Dragoș Emil Ciolacu – președinte UAR Iași 

Invitați: Adrian Soare (cofondator CUMULUS), Dragoș Epure (fondator Metropolis), Șerban Daniel Lucian, 

Victor Grosu (fondator Grosu Art Studio), Andrei Uleia (fondator DaSein) 

  04.06.2021: New Cities. New in old – Sala Voievozilor, Palatul Culturii Iași 

Moderatori: Arh. Mihai Corneliu Drișcu – președinte OAR Iași 

Toni Hrițac, Redactor Șef – Ziarul de Iași 

„Walk and Talk with an Architect”, eveniment în cadrul căruia voluntari arhitecți/studenți la Arhitectură au 

purtat câte o pancartă cu textul „Hai să vorbim Arhitectură!”, încurajând trecătorii să facă o plimbare de-a 

lungul Bahluiului, timp în care au vorbit despre arhitectură. 

Intenția a fost de a promova și de a sugera potențialul transformativ al râului Bahlui. 
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Iasi Ne(Mai)Văzut  este un proiect coordonat de dr. arh. Liliana-Mihaela Petrovici, şef de lucrări în cadrul 

Facultăţii de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” Iaşi. Scopul proiectului principal a fost de a promova 

patrimoniul arhitectural mai puţin cunoscut de la nivelul Iaşului. Astfel campaniile de popularizare, 

desfăşuarate încă de la debutul acestui proiect, din anul 2018, au determinat o creştere a interesului 

public pentru protejarea valorilor arhitecturale. 

Alături de alte proiecte desfăşurate în oraşul Iaşi şi orientate către informarea şi promovarea identităţii 

locale, precum ATELIER SPRE, Iaşi – Fotografii vechi, Iaşi Travel, TramClub Iaşi, programul desfăşurat de 

Filiala Iaşi a OAR prin „ Iaşi Ne(Mai)Văzut”  s-a axat pe activităţi educative şi creative cu copii şi tineri, 

promovând în rândul acestora valorizarea patrimoniului arhitectural mai puţin cunoscut din oraşul Iaşi. 
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Principalele activităţi din cadrul proiectului s-au desfăşurat în perioada 2020-2022, astfel: 

ianuarie – decembrie 2020 

16 decembrie 2020 – 30 ianuarie 2021 : organizarea concursului de fotografie „Iaşi Ne(Mai)Văzut.Oraşul 

ca atmosferă”, în colaborare cu Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” Iaşi, la care au fost 

înregistraţi 68 de participanţi.  

ianuarie – decembrie 2021 

10 aprilie 2021: desfăşurarea workshop-ului studenţesc de amenajare a expoziţiei rezultate în urma 

concursului mai sus menţionat, în colaborare cu Asociaţia Studenţilor Arhitecţi din Iaşi. 

12 aprilie 2021: vernisaj expoziţie „Iaşi Ne(Mai)Văzut.Oraşul ca atmosferă” şi premierea concursului de 

fotografie. 

ianuarie – alegeri 2022 

Septembrie 2021-februarie 2022: organizarea a cinci ateliere de creaţie „ Iaşi Ne(Mai)Văzut” dedicate 

traseului Lăpuşneanu, la Palatul Copiilor Iaşi. 

Februarie  2022 – workshop studenţesc de amenajare expoziţie la Casa Cantacuzino-Paşcanu, în 

colaborare cu Asociaţia Studenţilor Arhitecţi din Iaşi 

Februarie – aprilie 2022: expoziţie „Iaşi Ne(Mai)Văzut” la Casa Cantacuzino-Paşcanu (Palatul Copiilor Iaşi) 

  Festivalul de Arhitectura Iasi / New Iasi Architecture – (20.05 – 29.05.2022) în desfăşurare 

 

 

3.6. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

 

Premiul Regionala de Arhitectură Moldova 2019 - arh. Adriana Gheorghiescu, arh. Alexandra Berdan, 

arh. Tiberiu Teodor-Stanciu, lucrarea ”Casa Morarilor – secţiunea 1 “Arhitectura rezidentială” 

Premiu Regionala de Arhitectură Moldova 2019  : lucrarea „Bar Oditty” Iași/ autori:Curelariu Bogdan, 
Curteanu Bogdan, Cocea-Lionescu Lucian, Jipa Anca și Talabă Liviu – secţiunea 3 “Arhitectură de 
interior” 
 
Premiu Regionala de Arhitectură Moldova 2019: lucrarea „Iași Ne Mai Văzut Iași”/ autori : Arh. 
Petrovici Liliana, arh. Cercel Simona, Iftimescu Ioana-Lia, Zazu Mihaela, Prușu Ioana, Bunariuc 
Clarisa, Costea Ramona și Teodor-Stanciu Tiberiu – secţiunea 5 „Proiecte, studii, arhitectură”  
 
 

3.7. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

Informaţiile de interes general au fost comunicate membrilor prin intermediul poştei electronice, prin 
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postări pe site-ul filialei www.oar-iasi.ro şi pe pagina de Facebook. 

Informaţiile cu caracter personal au fost comunicate membrilor implicaţi, telefonic, prin postă sau prin e-

mail. 

Publicul interesat de activitatea şi evenimentele desfăşurate de filială a avut acces la informaţiile postate pe 

site, pe pagina de Facebook şi la avizierul de la sediul filialei. 

 

3.8. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

-       Comunicate de presa despre MUST-ul de arhitectura 2018: 

https://www.uniuneaarhitectilor.ro/must-iasi-2018 

https://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2018/10/12/a/ 

- Comunicate de presa si articole in ziare locale si site-uri din Republica Moldova  despre MUST-ul  de 

Arhitectura 2019 si Regionala de Arhitectura Moldova RAM din acelasi an 

https://arh.tuiasi.ro/must-ul-de-arhitectura-2019-editia-a-v-a/  

https://www.tuiasi.ro/evenimente/specialisti-din-toata-tara-participa-la-iasi-la-must-ul-de-arhitectura/  

https://goodlife.care/asociatii-si-ligi/asociatii-si-ligi-iasi/asociatia-studentilor-arhitecti-iasi/must-ul-de-

arhitectura/  

https://designcafeclub.md/participa-la-regionala-de-arhitectura-moldova/ 

https://iasi.fest.ro/evenimente/expozitii/expozitia-regionala-de-arhitectura-moldova-ram-2019 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/conferinte-pe-teme-de-arhitectura--234044.html 

 

3.9. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

Regionala de Arhitectura Moldova  RAM 2019  - concretizat 

Regionala de Arhitectura Moldova RAM 2022 – in curs de desfasurare (20.05-29.05.2022) 

 

3.10. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

Încă de la înfiinţare, filialei Iaşi îşi desfăşoară activitatea  alături de Asociaţia Arhitecţilor Iaşi-filială a UAR, 

într-un spaţiu închiriat de la Primăria Municipiului Iaşi. Spaţiul se află la demisolul unui bloc de locuinţe din 

centrul orasului. 

http://www.oar-iasi.ro/
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/must-iasi-2018
https://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2018/10/12/a/
https://arh.tuiasi.ro/must-ul-de-arhitectura-2019-editia-a-v-a/
https://www.tuiasi.ro/evenimente/specialisti-din-toata-tara-participa-la-iasi-la-must-ul-de-arhitectura/
https://goodlife.care/asociatii-si-ligi/asociatii-si-ligi-iasi/asociatia-studentilor-arhitecti-iasi/must-ul-de-arhitectura/
https://goodlife.care/asociatii-si-ligi/asociatii-si-ligi-iasi/asociatia-studentilor-arhitecti-iasi/must-ul-de-arhitectura/
https://designcafeclub.md/participa-la-regionala-de-arhitectura-moldova/
https://iasi.fest.ro/evenimente/expozitii/expozitia-regionala-de-arhitectura-moldova-ram-2019
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/conferinte-pe-teme-de-arhitectura--234044.html
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În decembrie 2021 Filiala Iaşi a OAR şi Asociaţia Arhitecţilor Iaşi- filială a Uniunii Arhitecţilor din România au 

iniţiat un dialog cu Primăria Municipiului Iaşi în vederea creării Centrului de Cultură Urbană, în cadrul căruia 

să îşi desfăşoare împreună activitatea toate cele trei organizaţii din domeniul arhitecturii : OAR Filiala Iaşi, 

Registrul Urbaniştilor din România – Biroul teritorial al Regiunii de dezvoltare Nord-Est şi Filiala Iaşi-Vaslui a 

U.A.R. 

 

3.11. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

 

În 2019 au avut loc consultări ale membrilor cu privire la dezvoltarea Palas Mall Iaşi, în urma cărora O.A.R. 

Iaşi, Asociaţia Arhitecţilor Iaşi-filială a UAR şi Registrul Urbaniştilor din România – Biroul teritorial al Regiunii 

de dezvoltare Nord-Est au emis un punct de vedere cu privire la Planul de transformare şi extindere a Palas 

Mall Iaşi. 

 

În aprilie 2022, Colegiul Director al filialei Iaşi a iniţiat o consultare a membrilor în privinţa perioadei de 

procesare a documentelor depuse la Direcţia de Arhitectură şi Urbanism, din cadrul Primăriei Iaşi. În acest 

sens a fost trimis prin e-mail un link ce cuprindea un chestionar adresat membrilor filialei şi menit  să 

evidenţieze perioada de eliberare a documentaţiilor din cadrul departamentului mai sus mentionat. 

 

3.12. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

 

 

 

 

 

3.13. Alte activități importante 

- 
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4. Raportare calitativă 

4.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

 

Problemele de disciplină şi deontologie profesională au fost reduse ca număr şi rezolvate prin discuţii 

colegiale.  

Distribuţia numărului de proiecte realizate de arhitecţii din cadrul filialei Iaşi este una echilibrată, fără 

monopolizarea unui număr mare de proiecte de către puţini arhitecţi, ceea ce înseamna diminuarea 

semnăturii de complezenţă. 

Cu toate acestea, calitatea produsului de arhitectură este scăzută, datorită lipsei de discernământ 

a unor beneficiari, comodității colegilor noștri și lipsei filtrelor de calitate pe parcursul proiectării 

și execuției construcțiilor. 

 

 

4.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

- Organizarea unor evenimente importante, cu participarea unor personalități internaționale și 

naționale, atrăgând atât membrii filialei, cât și publicul interesat. 

Organizarea în fiecare an a MUST-ului de arhitectură, începând cu anul 2015, în ediții de toamnă 

și primăvară, împreună cu cu filialele OAR din Moldova (OAR BC-NT şi OAR Nord-Est și Uniunea 

Arhitecţilor din Republica Moldova. 

- Organizarea Bienalei și apoi a Regionalei de Arhitectură Moldova.  

- Menținerea unei relații bune cu administrația locală, urmând a fi semnat un Protocol de 

colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi în decursul acestui an. 

 

4.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

Nu s-a reușit rezolvarea problemei sediului propriu prin achiziționarea unui spațiu corespunzător, 

deși au fost câteva încercări. 

Întâlnirile și conferințele dedicate stagiarilor nu s-au desfășurat constant, conform unui program 

stabilit. 

Participarea restrânsă a colegilor la activitățile organizate de filiala. 

 

4.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

Constanta dezvoltare a organizației prin sporirea numărului de membri. 

Consolidarea colectivului personal angajat  prin evoluția numrăului secretarelor de la un post la 

două cu normă întreagă. 
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4.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

Să asigure continuitatea evoluțiilor pozitive, să îmbunătățească gradul de implicare și colaborare 

al colegilor arhitecți, să menţină o mai bună colaborare cu autoritățile locale și să dezvolte noi 

metode de comunicare şi colaborare atât cu membrii filialei cât şi cei interesaţi de activităţile 

Ordinului Arhitecţilor din România. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

Arh. Mihai Drişcu.   

Dată: 17.05.2022 

Semnătură: 
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ANEXA 1 

  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială MUNTENIA SUD-EST a OAR                  

 
                                                                        

1. Raportare cantitativă 

1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri  înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 
2018 2019 2020 2021 2022  

ARHITECȚI CU DREPT DE 

SEMNĂTURĂ 91 105 115 123 122 

CONDUCTORI ARHITECȚI CU 

DREPT DE SEMNĂTURĂ 18 18 18 17 17 

ARHITECȚI STAGIARI 59 57 55 53 64 

CONDUCTORI ARHITECȚI 

STAGIARI 1 2 1 1 1 

ARHITECȚI FĂRĂ DREPT DE 

SEMNĂTURĂ  1 2 2 3 

CONDUCTORI ARHITECȚI FĂRĂ 

DREPT DE SEMNĂTURĂ     - 

TOTAL 169 183 191 196 207 

 

În perioada 2018-2022 s-au înscris în filială un număr de 61 arhitecți stagiari, 3 s-au transferat 

la alte filiale, 2 au venit de la altă filială, 2 s-au retras, numărul acestora fiind în prezent de 66 

persoane (65 arhitecți și 1 urbanist), iar în sesiunile de acordare a dreptului de semnătură au 

obținut dreptul de semnătură un număr de 6 arhitecți. 
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1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

Consiliu de conducere 5 sedinte și 5 PV  

Colegiu director 5 sedinte și 5 PV 

 

ianuarie – decembrie 2019 

Consiliu de conducere 5 sedinte și 5 PV  

Colegiu director 5 sedinte și 5 PV 

 

ianuarie – decembrie 2020 

Consiliu de conducere 3 ședinte și 3 PV  

Colegiu director 3 ședinte si 3 PV 

 

ianuarie – decembrie 2021 

Consiliu de conducere 4 sedinte și 4 PV  

Colegiu director 4 sedinte și 4 PV 

 

ianuarie – alegeri 2022 

Consiliu de conducere 1 sedinte și 1 PV  

Colegiu director 1 sedinte și 1 PV 

 

 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

 

Membrii Consiliului național sunt mereu în sprijinul membrilor filialei atât fizic cât și online, raspunzând la 

întrebările adresate de aceștia. 

Membrii filialei în Consiliul național au fost și din rândul membrilor Consiliului de conducere, respectiv 

președintele filialei.  Informațiile obținute la ședițele Consiliului național au fost comunicate în cadrul 

fiecărei ședințe de Consiliul teritorial de conducere, precum și în cadrul unor întâlniri cu membrii filialei 

organizate în acest sens. 
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În cazul unor decizii de interes general au fost rezumate pozițiile Consiliului național și trimise prin email 

tuturor membrilor filialei. S-a obtinut feedback, urmând ca membrii Consiliului național să exprime opinia 

majorității și nu opinii personale izolate. 

 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

Comisia de cenzori 1 

Comisia de disciplină 1 

 

ianuarie – decembrie 2019 

Comisia de cenzori 2 

Comisia de disciplină 2 

 

Comisia de cenzori  1 

Comisia de disciplină  

 

ianuarie – decembrie 2020 

 

Comisia de cenzori 1 

Comisia de disciplină 

 

ianuarie – decembrie 2021 

Comisia de cenzori 1 

Comisia de disciplina 

 

ianuarie – alegeri 2022 

 

Comisia de cenzori 1 

Comisia de disciplină 
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1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 

 

 

 

1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

Membrii desemnaţi în comisiile constituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale au 

participat la toate şedinţele organizate de acestea. 

 

1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

Dovezi eliberate 2351 

 

ianuarie – decembrie 2019 

Dovezi eliberate 3320 

 

ianuarie – decembrie 2020 

Dovezi eliberate 2526 

 

ianuarie – decembrie 2021 

Dovezi eliberate 2663 

 

ianuarie – alegeri 2022 

Dovezi eliberate 897 

 

1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

- prezentare de materiale si tehnologii noi susținute de SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 

PRODUCTS ROMANIA S.R.L. –prezentarea produselor marca RIGIPS, ISOVER, WEBER, 

ECOPHON, GLASS atât prin mijloace proprii, cât și prin intermediul partenerilor săi .Membrii sunt 

periodic informați asupra tutoror modificărilor legislative actualizate prin abonamente la platforma 

SINTACT. De asemenea, prin filială sunt monitorizate și expuse informații legate de licitațiile publice și 

proiecte supuse dezbaterii publice publicate pe site-urile administrațiilor locale. 
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1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

Având în vedere faptul că majoritatea stagiarilor noștri își desfășoară activitatea în localități din 

afara filialei, nu au fost organizate conferinţe de stagiu. 

 

 

 

 

1.10. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

În anul 2021 filiala noastră a împlinit  20 de ani de la înființare. În acest sens, Consiliul teritorial 

al filialei a hotarât să organizeze o întrunire aniversară, care s-a desfășurat fizic. 

În cadrul acestei întruniri a fost prezent și SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 

ROMANIA S.R.L. –prezentarea produselor marca RIGIPS, ISOVER, WEBER, ECOPHON, GLASS 

 

 

1.11. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

 

1.12. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

 

Mijloacele de comunicare cu  membrii filialei și cu publicul: poșta electronică, facebook, site-ul filialei, 

comunicate de presă, grup WATSAPP 

 

1.13. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

1.14. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

 

1.15. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 6 

 

str. Pictor Arthur Verona, 

nr. 19, 010312 București, 

Romania 
 

T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office.oar@gmail.com 

   Sediul din Buzău în care își desfășoară activitatea filiala este inchiriat. 

 

1.16. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

 

- au fost retransmise chestionarele OAR National 

 

1.17. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

 

Încă nu s-a desfășurat Conferința teritorială ordinară. 

 

1.18. Alte activități importante 

 

Întâlniri organizare cu membrii din Focșani. 

 

 

 

2. Raportare calitativă 

2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

 

2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

Coagularea comunității arhitecților din filială. 

Întâlnirile din cadrul filialei. 

 

2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

Organizarea de concursuri. 

 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

 

Consolidarea comunității de arhitecți. 

 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

Mai multe întâlniri ale membrilor filialei. 
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Președinte 2018 – 2022,  

arh. Stefan Chitimus   

Dată: 

Semnătură: 
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ANEXA 1 
  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială MUNTENIA – VEST a OAR 
 

                                                                        

1. Raportare cantitativă 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

 

229 membri din care 49 noi membri față de 2018 

5 membri decedați sau radiați 

1 membru retras 

20 de stagiari au luat dreptul de semnătură 

13 membri s-au transferat către alte filiale 

 

 

 

 

 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018 –nu deținem documentele 

 

 

ianuarie – decembrie 2019- 04.02.2019 

                                               -31.08.2019 

                                               -23.10.2019 

 

ianuarie – decembrie 2020-12.06.2020 

                                               -12.08.2020 
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                                       -26.08.2020 

                                      -26.10.2020 

                                      -20.11.2020 

 

ianuarie – decembrie 2021 – 

                                      -29 ianuarie, ora 16.30 

                                      -26 martie, ora 16.30  

                                  -23 aprilie, ora 16.30 

                                     -25 iunie, ora 16.30  

                                     -27 iulie, ora 16.30  

                                     -24 august, ora 16.30 

                                     -11 noiembrie, ora 16.30 

                                -6 decembrie , ora 16.30 

 

ianuarie – alegeri 2022 

                                          -21 ianuarie 2022 

                    -11 martie 2022 

                    -22 martie 2022 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

 

14 întâlniri ale arhitectului Emil Stănescu, membru CN, respectiv : 0 arh. Daniela Radu, respectiv : 0 arh. 

Octavian Anghel pentru anul 2021. 

 

6 întâlniri ale ale arhitectului Emil Stănescu, membru CN, respectiv:  0 arh. Daniela Radu, respectiv: 1 arh. 

Octavian Anghel pentru anul 2022 

 

 

 

 

 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018 – Comisia de cenzori, alcătuia din Ionut Socaciu si Narcis Carciumaru, cu viza 
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expertului contabil, dna Costache Elena au verificat si au intocmit rapoartele de cenzori pentru intreaga 

activitate financiar contabila a filialei   

- Comisia de disciplina, formata din Valeriu Ionescu, Cristian Dumitru si Alin 

Nitescu nu a avut solicitari. 

 

ianuarie – decembrie 2019 - Comisia de cenzori, alcătuia din Ionut Socaciu si Narcis Carciumaru, cu viza 

expertului Contabil dna Costache Elena au verificat si au intocmit rapoartele de cenzori pentru intreaga 

activitate financiar contabila a filialei pe anul 2019. 

                                                  

                                               - Comisia de disciplina, formata din Valeriu Ionescu, Cristian Dumitru si Alin 

Nitescu nu a avut solicitari pe anul 2019. 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 - Comisia de cenzori, alcătuia din Ionut Socaciu si Narcis Carciumaru, cu viza 

expertului Contabil dna Costache Elena au verificat si au intocmit rapoartele de cenzori pentru intreaga 

activitate financiar contabila a filialei pe anul 2020. 

                                              - Comisia de disciplina, formata din Valeriu Ionescu, Cristian Dumitru si Alin 

Nitescu a solutionat in favoarea colegului Bogdan Târdea litigiul cu SC BIZ AMBASSADOR SRL. 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 - Comisia de cenzori, alcătuia din Ionut Socaciu si Narcis Carciumaru, cu viza 

expertului Contabil dna Costache Elena au verificat si au intocmit rapoartele de cenzori pentru intreaga 

activitate financiar contabila a filialei pe anul 2021. 

                                              Comisia de disciplina, formata din Valeriu Ionescu si Alin Nitescu nu a avut 

solicitari, iar membrul Cristian Dumitru a fost eliminat din comisie in urma unui vot de blam, dat de 

Comisia de disciplina nationala.  

 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 - Comisia de cenzori, alcătuia din Ionut Socaciu si Narcis Carciumaru, cu viza 

expertului Contabil dna Costache Elena au verificat si au intocmit rapoartele de cenzori pentru intreaga 

activitate financiar contabila a filialei pe primele 4 luni ale anului 2022. 

 

 

1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 
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alegeri – decembrie 2018 –nu deținem documente 

 

 

ianuarie – decembrie 2019-nu deținem documente 

 

 

ianuarie – decembrie 2020  

1) Grupul de lucru pe probleme de patrimoniu format din Corneliu Ionescu,  Dan Nitescu si Emil Stănescu 

– colectare date pentru fișe personale membri în vederea publicării Dicționarului Arhitecților 

Dâmbovițeni. 

2) Grupul de lucru rural pentru Ghidul de arhitectură rural din zona de nord a județului Dâmbovita, Doina 

Petrescu 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 

1) Grupul de lucru pentru dicționar începe activitatea 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 

1) Grupul de lucru pentru dicționar finalizează activitatea. 

 

 

1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

 

alegeri – decembrie 2018 - 6 ședințe cu 90% prezență 

 

 

ianuarie – decembrie 2019 – 11 ședințe cu 95% prezență 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 – 11 ședințe cu 95% prezență 
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ianuarie – decembrie 2021 – 11 ședințe cu 100% prezență 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 – 5 ședințe cu 90 % prezență 

 

 

1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

alegeri – decembrie 2018 -796 

 

 

ianuarie – decembrie 2019- 1937 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 - 2148 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 -2384 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 -800  

 

 

1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018 – Completarea Bibliotecii Filialei cu reviste și cărți de specialitate – fără 

contribuții de la OAR Central 

 

 

ianuarie – decembrie 2019 - Completarea Bibliotecii Filialei cu reviste și cărți de specialitate – fără 

contribuții de la OAR Central 

- Organizarea și susținerea conferințelor de pregătire a stagiarilor – arh. 

Emil Stănescu și arh Octavian Anghel 
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ianuarie – decembrie 2020 - Completarea Bibliotecii Filialei cu reviste și cărți de specialitate – inclusiv 3 

albume de la OAR Central 

                                                  - Organizarea și susținerea conferințelor de pregătire a stagiarilor – arh. 

Emil Stănescu și Corneliu Ionescu  

 

ianuarie – decembrie 2021 - Completarea Bibliotecii Filialei cu reviste și cărți de specialitate – inclusiv 

donația domnului arhitect  Corneliu Ionescu – 230 de volume 

- Organizarea și susținerea conferințelor de pregătire a stagiarilor – arh. 

Emil Stănescu, arh. Dumitru Barbu 

 

ianuarie – alegeri 2022 - Completarea Bibliotecii Filialei cu reviste și cărți de specialitate – inclusiv 

donația familiei domnului arhitect Valentin Marinescu  

- Organizarea și susținerea conferințelor de pregătire a stagiarilor – arh. 

Emil Stănescu 

 

 

 

1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018 – 2 conferințe 

 

 

ianuarie – decembrie 2019 – 4 conferințe 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 – 4 conferințe  

 

 

ianuarie – decembrie 2021 – 4 conferințe 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 – 2 conferințe 
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1.10. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018 – Dialogul filialelor Muntenia Vest, Argeș, Dunărea de Jos și Dobrogea. 

 

 

ianuarie – decembrie 2019 – Anuala Muntenia Vest – Intalnire in cadrul Zilelor Cetatii 2019, cu arh Nikos 

Fintikachis, vice-presedinte UIA, regiunea 2. 

 
 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 - Anuala Muntenia Vest 

 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 – Anuala Om 2020 Targoviste si Pucioasa 
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Expozitie Case, Turnuri si Biserici, la Zilele Cetatii 2021 

 
 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 -  Anuala OM 2021 – eveniment conex – Târgoviște în căutarea identității 

 

 

1.11. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

 

- Arh. Elena Bejan – Nominalizări la Anuala OM 2020 

- Arh. Stanciu Constantin - Nominalizări la Anuala OM 2020 
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1.12. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

- Grup What-app – Conducere filiala 

- Grup What-app -  Colegiul Director 

- Grup What-app – Filiala OAR Muntenia Vest 

- Grup What-app – Stagiari 

- Grup email – Filiala și altul cu membrii județelor Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

- apariții în cotidianul online Gazeta Dâmboviței.ro 

https://www.gazetadambovitei.ro/actual/ziua-mondiala-a-arhitecturii-este-sarbatorita-la-targoviste-prin-

expozitii-si-dezbateri/ 

https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/ordinul-arhitectilor-la-20-de-ani-de-activitate-si-a-

premiat-cei-mai-buni-arhitecti/ 

https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/filiala-teritoriala-a-oar-muntenia-vest-si-a-desemnat-

castigatorii-anualei-de-arhitectura-pe-anul-2019/ 

 

 

- Columna TV – apariții TV la Anuala OM 2020, Zilele Orașului (6-8 septembrie 2020 și 2021) 

- MDI TV - apariții TV la Zilele Orașului 2018-2022 

https://mditv.ro/comorile-arhitecturale-ale-targovistei-prezentate-la-ziele-cetatii/ 

 

- Articole în revista „Litere” 2018-2022 

https://www.gazetadambovitei.ro/actual/ziua-mondiala-a-arhitecturii-este-sarbatorita-la-targoviste-prin-expozitii-si-dezbateri/
https://www.gazetadambovitei.ro/actual/ziua-mondiala-a-arhitecturii-este-sarbatorita-la-targoviste-prin-expozitii-si-dezbateri/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/ordinul-arhitectilor-la-20-de-ani-de-activitate-si-a-premiat-cei-mai-buni-arhitecti/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/ordinul-arhitectilor-la-20-de-ani-de-activitate-si-a-premiat-cei-mai-buni-arhitecti/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/filiala-teritoriala-a-oar-muntenia-vest-si-a-desemnat-castigatorii-anualei-de-arhitectura-pe-anul-2019/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/filiala-teritoriala-a-oar-muntenia-vest-si-a-desemnat-castigatorii-anualei-de-arhitectura-pe-anul-2019/
https://mditv.ro/comorile-arhitecturale-ale-targovistei-prezentate-la-ziele-cetatii/
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1.14. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

 

- Nu este cazul 

 

 

 

 

 

1.15. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

 

- Acceptabilă 

 

 

 

 

 

1.16. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

 

- Transparența decizională pentru Legea 184 

- Chestionar privind cuantumul dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură 

- Consultări privind patrimoniul  -  Proiect Legea privind patrimoniului 

- Chestionar privind arhitecții din administrație 

 

 

 

 

 

 

1.17. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

- Nu este cazul 
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1.18. Alte activități importante 

 

Întâlnirea membrilor filialei cu vice-președintele UIA -  arh. Fintikachis la Târgoviște, în cadrul 

evenimentului legat de expoziția de arhitectură organizată în zona centrală a orașului cu prilejul Zilelor 

Cetății 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Raportare calitativă 
2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

- Lucrările au o calitate medie, ușor îmbunătățită față de anii anteriori grație evoluției simultane a 

gustului clienților, a rafinării pieței materialelor de construcție și a specializării constructorilor și 

tehnologiei actuale.  
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2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

- Am trecut prin pandemie cu pierderi minimale.  

- Racordarea la pulsul național al OAR, respectarea Regulamentului Filialei în măsură tot mai mare 

și eliminarea treptată a vechilor deprinderi în raportarea la membrii filialei. 

- Finalizarea Dicționarului Arhitecților din Județul Dâmbovița este una dintre realizările întregii 

filiale. 

- Asocierea cu Filialele Prahova, Argeș și Oltenia pentru Anualele OM – Oltenia Muntenia – este o 

altă realizare. 

- Creșterea vizibilității filialei în cadrul Ordinului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

 

 

- Nu am obținut premii naționale/ internaționale prin membrii noștri. 

- Nu am participat mai activ la proiectele inițiate de OAR Central. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

- Am reușit să eliminăm datoriile către OAR Central 

- Am reușit să creștem eficiența Secretariatului și a aparatului administrativ 

- Am reușit să ne asociem cu filialele învecinate pentru acțiuni comune 

 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 19 

 

str. Pictor Arthur Verona, 

nr. 19, 010312 București, 

Romania 

 

T: + 40 (0) 21 317 26 34 

F: + 40 (0) 21 317 26 35 

E: office.oar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

- Continuarea atragerii colegilor în acțiuni de perfecționare profesională, culturală și de altă natură 

pentru creșterea calității arhitecturii și respectului față de arhitecți și proiectele lor 

- Debirocratizarea (excesivă uneori) activității noastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

Arh. Emil STĂNESCU   

Dată: 10.05.2022 

Semnătură: 
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FILIALA NORD-EST A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COLEGIULUI DIRECTOR  

PENTRU MANDATUL 2018 – 2022 

 

 

 

 Perioada de mandat care se finalizează în primăvara anului curent a fost marcată sever de 

etapa de pandemie  care a afectat 27 din cele 48 de luni de activitate, dar considerăm că prin măsuri 

energice și coerente, s-a asigurat buna funcționare și desfășurare a activității curente în condiții 

optime. Primii doi ani au permis desfășurarea unor activități susținute în diverse direcții, cu rezultate 

deosebit de apreciate, care au asigurat în continuare  un statut de filială considerată între cele mai 

active din țară.  

 În acest mandat s-au făcut anumite modificări de personal în sensul că dna. Olimpia Deacu s-a 

pensionat din motive medicale și a fost angajată o tânără arhitectă (cu jumătate de normă ca 

secretar), iar dl. Adrian Semeniuc a fost promovat pe funcția de secretar executiv în luna august 2020. 

Informăm membrii că întregul personal, respectiv dna. Sandu Camelia, arh. Adelina Dascălu și ing. 

Adrian Semeniuc, s-au achitat cu răspundere și mare devotament de sarcinile complexe ce le-au 

revenit și ne exprimăm  încrederea că lucrurile vor continua în aceeași direcție. Le mulțumim pentru 

eforturile depuse și rezultatetele obținute! 

 Vă informăm că în perioada mandatului curent, s-a obținut o îmbunătățire spectaculoasă a 

balanței de plăți și cheltuieli, astfel că în prezent excedentul financiar depășește 144.000 lei. 

Trezorierul Filialei, dl. arh. Alexandru Oltean a avut o contribuție importantă în obținerea acestui 

bilanț. Această situație ne permite să facem proiecte și planuri   pentru finalizarea unui veritabil 

centru de cultură urbană, inclusiv cu o sală de festivități multifuncțională, care să depășească 100 de 

locuri pe scaune, precum și o serie de spații anexe, deosebit de utile. 

 Din păcate, pandemia declanșată în 2020 a lovit, pe rând, și personalul nostru, temporar, chiar 

și membri ai conducerii Filialei dar și pe unii membri și colegi.  Din păcate s-au înregistrat și decese în 

rândul membrilor, datorate acestei maladii, atât la Suceava dar  și la Botoșani. Conducerea și 

personalul Filialei au avut grijă să respecte întocmai condițiile impuse de restricțiile sanitare și 

recomandările transmise de la Ordinul Național, astfel că timp de doi ani activitatea s-a desfășurat în 

condiții speciale, respectiv parțial prin tele-muncă (evitarea contactelor și a acesului la sediile Filialei), 

folosirea sistemului de comunicare on-line (e-mai, SIOAR, zoom). Singurul care a rămas în continuare 

la sediu, cu prezență fizică, a fost dl. Ing. Adrian Semeniuc, contribuind decisiv la îndeplinrea tuturor 

sarcinilor complexe determinate de funcționarea normală a Filialei.  

Cea mai presantă și  devoratoare de timp activitate a fost primirea cererilor, analizarea și elaborarea 

răspunsurilor la solicitarea de emitere a Dovezilor de luare în evidență, care s-a desfășurat în condiții 

normale și aproape neinfluențate de condițiile sanitare restrictive. Atfel,  în perioada mai – 

decembrie 2018 au fost emise 1886 dovezi, în 2019 s-au eliberat  2640 astfel de documente, iar în  

2021 au fost redactate și emise  - 2815 asemenea înscrisuri. În perioada ianuarie – aprilie 2022 s-au 

eliberat 757. Se poate constat că există o anumită continuitate și uniformitate în această activitate și 

că accidentul sanitar major nu a influențat consistent activitatea noastră. 
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 Modul de funcționare a Filialelor OAR în perioada pandemiei a făcut obiectul unor analize și 

interviuri, atât la Ordinul național cît și în presa de specialitate. La solicitarea revistei ”Agenda 

Construcțiilor” au fost trimise și publicate în august și respectiv septembrie 2020 și 2021 interviuri 

referitoare la modul cum restricțiile sanitare au influențat activitatea de proiectare și respectiv 

exercitarea profesiei la Filialele OAR din țară.  Înaintăm în anexă și materialele transmise de filiala 

noastră, respectiv interviurile cu președintele filialei. Cei interesați pot consulta publicația, în format 

online, pentru eventuală comparație cu situația din alte filiale. 

 O activitate importantă și susținută ciclic a fost cea de îndrumare și pregătire a stagiarilor, 
obiectiv coodronat de doamna vicepreședinte arh. Corina Roncea. Sesiunile de pregătire au fost 
coroborate cu datele de organizare a examenelor la C.N.A.D.S. și s-au desfășurat inițial cu prezență 
fizică la Uzina de apă dar ulterior numai online la fel ca și modalitatea de examinare a candidaților. 

 Raportul Comisiei de cenzori este prezentat separat, cuprinzănd informațiile necesare 
prezentării activității desfășurate. Comisia de disciplină  ar fi fost de dorit să dea dovadă de mai multă 
promtitudine, dar în final s-a achitat cu coerență și răspundere, fiind în curs de soluționare cele două 
reclamații înregistrate, deși în ultimile zile s-au depus noi  documente și înscrisuri de către pârâți.  

 În acest mandat filiala noastră a avut numeroase contacte și corespondențe cu entități juridice 
similare sau conexe prin activitate și preocupări, precum: OAR național, alte filiale, Primăria Suceava, 
Consiliul Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Uniunea Arhitecților din 
România, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării, Muzeul Bucovinei, Consiliul Județean Botoșani, 
Primăria Botoșani, Innspectoratul Județean de Poliție Suceava, Colegiul de Artă ”Ciprian 
Porumbeascu” Suceava, Alianța Franceză Suceava,  Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion 
Mincu” București, ș.a.    În toate aceste contacte, activitatea și poziția noastră a fost corectă și 
apreciată, asigurând condițiile pentru colaborarea necesară și utilă cu instituțiile respective. 

 Eforturi deosebite au fost depuse pentru finalizarea proiectelor culturale desfășurate în primii 
doi ani de mandat, când s-au putut continua rezultatetele deosebite și unanim apreciate la nivel 
național și chiar internațional.  Amintim astfel:  

a) – Proiectul cultural ”Zilele Culturii Urbane la Uzina de Apă” a continuat cu succes la edițiile din 
august 2018 (ediţia a VII-a cu tema: PATRIMONIUL ARHITECTURAL MULTICULTURAL IN 
EUROREGIUNEA DE NORD EST - 2018), august 2019 (ediţia a VIII-a cu tema: PATRIMONIUL DE 
ARHITECTURĂ ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE). Aceste acțiuni care s-au desfășurat pe teritoriul 
județelor Suceava și Botoșani dar și pe teritoriul Ucrainei (respectiv la Cernăuți, Hotin și Camenița), 
cu participarea unor colegi din țară dar și din Republica Moldova, Ucraina, Franța, Anglia, Germania.  
Manifestările au avut ecou și în presa profesională, respectiv BIUAR    nr. 3, iulie-septembrie / 2018 -
„Zilele Culturii Urbane la Uzina de apa Suceava”; „Multiculturalitate si alti termeni europeni la Zilele 
culturii urbane”, nr. 3, iulie-septembrie / 2019 - “Patrimoniul architectural intre traditie si inovație” ) 
, precum și în revista ”Arhitectura”, precum și în anumite organe de presă locale. 
 

b) – O altă manifestare devenită tradițională a fost și ”Zilele Elevului Arhitect”, program inițiat de 

conducerea Sucursalei în anul 2018 și desfășurate cu succes în lunile mai – iunie din ediția inițială 

precum și în anii 2019 și 2021. Și ceastă manifestare s-a bucurat de un succes deosebit, antrenând 

elevi de unitățile de învățământ vocațional din județele Suceava și Botoșani, cadre didactice, părinți și 

public asistent. Au fost acordate premii și mențiuni care au încurajat și stimulat apetitul și interesul 

elevilor pentru profesia de arhitect. Manifestarea s-a bucurat de popularizare, atât în presa locală, 

fiind reflectat în cotidianele  ”Crai Nou”, ”Monitorul de Suceava” și ”Obiectiv de Suceava”, dar având 

ecou la nivelul întregii organizații, după cum au  constatat și articolele apărute în ”BIUAR” nr. 2/2018, 

2/2019, 1-2/2021. 
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c)  - În colaborare cu  asociația coordonată de OAR,  ”De-a Arhitectura”,  s-a vernisat la ”Uzina de 

Apă” expoziția de sfârșit de an a claselor din ciclul primar la care au participat în anul școlar încheiat 

în  2018 la programul ”De-a arhitectura în orașul meu”. Aceeași manifestare a avut loc și în iunie 

2019, acțiune în care au fost antrenați elevi din primul ciclu al unor școli generale din județ (vezi și 

BIUAR nr. 2/2018 și BIUAR nr. 2/2019). Acțiunea a fost coordonată de arh. Iulia Cosovanu și vicepr. 

arh. Corina Roncea. 

 

d) - Festivalul de artă contemporană ”ZIDUL DE HÂRTIE”, manifestare interdisciplinară cu caracter 

internațional, urmărind stabilirea unor interferențe între exprimările specifice artelor vizuale și 

activități de ordin literar. Au participat artiști (pictori, graficienți, poeți, arhitecți și activiști cultural) 

din Statele Unite, Coreea de Sud, Germania, Rusia, Anglia, Republica Moldova (vezi și BIUAR nr. 

2/2019). 

 

e) - În luna mai 2018 s-a desfășurat Festivalul româno-german ”Lectora”, organizat împreună cu 
”Muzeul Bucovinei”, a avut o zonă de desfășurare și la Uzina de Apă în luna mai 2016, 2017 și 2018. 
Din păcate, după decesul colaboraturului nostru, George Ostafi, la această manifestare culturală nu 
am mai fost implicați. 
 
f) - O manifestare secvențială  a ”Festivalului de teatru Matei Vișniec” s-a desfășurat în localul fostei 
Uzine de Apă, când au fost prezentate piese de teatru aparținând celebrului autor, care s-au bucurat 
de un succes deosebit atât la edițiile din mai 2018 și mai 2019 (vezi și BIUAR nr.2/ 2018 și BIUAR nr. 
2/2019). Urmează o nouă etapă în mai 2022, conform protocolului încheiat cu Teatrul Municipal 
”Matei Vișniec”. 

 
g) - La sediul Filialei noastre, respectiv ”Uzina de apă” au fost găzduite și manifestări profesionale, 
organizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Institutul Național al Patrimoniului, cu 
ocazia aniversării anului centenar al României, precum simpozionul din noiembrie 2018 din cadrul 
acțiunilor culturale întreprinse sub egida ”Anului european al patrimoniului cultural 2018” . Cu 
această ocazie a fost prezentată expoziția „Patrimoniul industrial și Echipamente publice la Suceava” 
și au avut loc  - Conferința și dezbaterea „Patrimoniu industrial – pentru o recuperare a memoriei 
recente”, la cere au participat și reprezentanți ai I.N.P. din București. 
 

Deosebit de aceasta, Filiala noastră a participat și la alte acțiuni remarcabile care au avut loc la sediul 

Uzinei de Apă, între care amintim:  

 

 - Vizita unui grup de arhitecți și oameni istorici din Franța, în frunte cu dl.  Bernard 
Fonquemie, arhitect și istoric, fost inpector al monumentelor istorice din Franța, care a făcut o 
interesantă expunere a celebrei construcții Catedrala ”Notre Dame” din Paris. 
 

 - Primirea  delegației Confederației Elvețiene condusă de Excelența Sa Arthut Mattli, 
ambasadorul Elveției în România, personalitate culturală interesată în mod deosebit de domeniul 
arhitecturii, care a fost însoțit de reprezentanți, la nivel înalt, ai M.D.R.A.P., precum și de primarul 
Sucevei, dl. Ion Lungu (BIUAR nr. 2/2019). 
 
 - Vizita, în martie 2022, a delegației de profesori și elevi, din Italia, Turcia,  Croația și Grecia, 
participanți la programul internațional ”ERASMUS”,  care au dorit să viziteze Uzina de apă Suceava, 
despre care au auzit că este un reușit exemplu de reconversie a unui vechi obiectiv de arhitectură. 
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 - La Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă”  a avut loc la 13 aprilie 
vernisajul expoziției de pictură realizată de elevi ucraineni, intitulată „Peaceful Sky For Ukraine” 
(”Cer pașnic pentru Ucraina”), în organizarea Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu”, Inspectoratul 
Școlar Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și gazdei Filiala Nord-Est a OAR. A fost un succes 
consemnat și de televiziuni locale. 
 - Menționăm că în organizarea Filialei Nord-Est a OAR s-au desfășurat și alte manifestări 
culturale precum proiecții de film, expoziții – precum prezentarea premiilor de la Bienalele de 
Arhitectura 2018 sau expoziția ”Constanța bombardată” vernisată în iulie 2019.  
 La multe din aceste manifestări a fost implicată frecvent și Sucursala Suceava – Botoșani a 
UAR, faptul că a existat parțial o conducere comună a eficientizat colaborarea între organizațiile 
noastre, la fiecare acțiune la care am participat împreună ne-am putu uni eforturile pentru obținerea 
unor rezultate unanim apreciate. Am avut ca exemplu situații de la alte două organizații locale care 
fiind în aceeași situație au putut organiza acțiuni culturale remarcabile care au contribuit la prestigiul  
breslei.   
 

 Membri conducerii Filialei, respectiv ai Colegiului Director, au avut și o activitate publicistică 
apreciată, astfel că arhitecții Ion ANdriu, Constantin Gorcea și Mihai Tulbure sunt autori a 20 de 
articole publicate în presa profesională de rpestigiu, în perioada 2018 – 2022, respectiv în publicațiile 
”Arhitectura”,”BIUAR”,”Agenda Construcțiilor”, ș.a. Considerăm că acest aspect este relevant pentru 
eforturile  și implicarea acestora în viața profesională a breslei și organizației noastre și a contribuit la 
sporirea vizibilității activității organizației din zona de Nord-Est a țării. 
 
 În actualul mandat a fost finalizată elaborarea  ”GHIDULUI DE ARHITECTURĂ” pentru 
arhitectura rurală, editat în trei volume, respectiv,  din zona BUCOVINA SUD, FĂLTICENI și BOTOȘANI, 
cu contribuția directă a colegilor arh. Doru Deacu și arh. Corina Roncea. 
 
 Amintim și faptul că  arhitectul Constantin Gorcea care este și membru în Senatul U.A.R., a 
fost desemnat să facă parte din juriile Bienalei U.A.R. la edițiile din 2018 și 2020, precum și la Bienala 
de Arhitectură Transilvania (BATRA), Trienala de arhitectură ARHITEXT, precum și la alte concursuri. 
Arhitectul Ion Andriu a fost membru în jurii la concursuri profesionale organizate la Suceava, 
Constanța în 2019 sau  Galați în 2020. Totodată reprezentanții Sucursalei Suceava – Botoșani s-au 
evidențiat prin  intervenții și prezentări profesionale la simpozioanele și conferințele desfășurate la 
Iași, Suceava, Bacău (Moldova REPER 2030 -  2015, 2016, 2019), București (Ion Andriu), sau București, 
Suceava(2018, 2019), Cluj (Constantin Gorcea), iar Mihai Tulbure cu prezentări la Suceava(2017, 
2018), Orhei – Republica Moldova (2019), Bacău (Moldova – REPER 2030, în 2019). Arhitectul 
Constantin Gorcea a fost remarcat și  pentru rezultate deosebite în activitatea profesională,  atestată 
prin o serie de premii și nominalizări la concursuri de arhitectură, precum și prin o activitate deosebit 
de apreciată în cadrul Comisiei de Cultură și respectiv Senatului U.A.R., contribuind la bunele 
raporturi între cele două organizații ale breslei. 
 
 Un alt element care poate marca sporirea prestigiului și vizibilității Filialei Nord-Est a OAR, l-a 
constituit participarea noastră, împreună cu  Sucursala Suceava – Botoșani a U.A.R. , în calitate de 
membru   fondator la constituirea Asociația Alianța Franceză la Suceava. Reprezentanții 
organizațiilor profesionale locale au avut o contribuție activă la acest eveniment, inclusiv la 
amenajarea sediului asociației și la evenimentul și festivitățile inaugurale din luna mai 2021. Precizăm 
că din asociație mai fac parte Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava, 
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava,  Muzeul Bucovinei, ș.a. Arhitectul Ion Andriu este și 
membru în Consiliul de conducere al Alianței Franceze. 
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 Au fost elaborate planuri pentru organizarea de acțiuni culturale și excursii profesionale, în 
zone de interes patrimonial sau turistic, dar a trebuit să renunțăm la ele la începutul anului 2020 din 
cauza situației sanitare. De asemenea am fost obligați să renunțăm și la manifestarea ”Zilele Culturii 
Urbane” în august 202 și august 2021, din aceleași motive, deși proiectele erau aprobate și finanțate.  
Considerăm că le vom putea organiza și concretiza în 2022, împreună cu alte acțiuni, inițiative și 
propuneri pe care le așteptăm și din partea membrilor noștri. 
 
 Sperăm că în condițiile unor vremuri normale, din punct de vedere sanitar și nu numai, 
împreună cu toți membrii noștri și implicându-ne împreună, vom putea rămâne un bun exemplu de 
activitate și împliniri care să aducă vizibilitate și prestigiu breslei și organizației noastre.  
 Mulțumim pentru încrederea acordată și pentru implicarea celor care au contribuit la 
activitatea organizației. 
 
 
 

COLEGIUL DIRECTOR 

Președinte în exercițiu al Filialei Nord-Est a OAR, 
arh. Ion Andriu 

 
Suceava, aprilie 2022 
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ANEXA 1 

  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială NORD VEST a OAR                  

 
                                                                        

1. Raportare cantitativă 

1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

 

Dinamica numarului de membri la finalizarea mandatului este :  

numărul membrilor inscrisi : 28  

transferati de la alte filiale : 1 

transferati către alte filiale : 8 

membri radiati : 6 

schimbari de sectine : 25 

 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

Colegiul director se ]ntalneste saptamanal 

- întâlniri cu reprezentanți ai administrațiilor publice municipale și județene ; 

- Membri ai OAR NV, desemnați de către Consiliul Teritorial, au continuat efectuarea vizitelor la Primăriile 

din Jud.Maramureș, în vederea verificării legalității întocmirii proiectelor de arhitectură care stau la baza 

emiterii Dovezii de luare în evidență, urmărind în primul rănd modul în care arhitecții respectă legislația în 

vigoare, deoarece  s-a constatat că există în continuare numeroase Primării care nu solicită și nu verifică 

existența dovezii. În acest sens, a fost solicitat și sprijinul Consiliului Județean Maramureș , cu care 

președintele și vicepreședintele Filialei Nord Vest a OAR au avut întâlniri repetate, pentru conștientizarea 

respectării legii în legătură cu dovada, cât și a încasării taxei de timbru de arhitectură. 
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ianuarie – decembrie 2019 

La invitația forurilor de conducere ale OAR Bihor, pe 9 aprilie 2019 a avut loc la Oradea o întâlnire comună 

între membri ai forurilor alese ale OAR Nord-Vest și ale OAR Bihor. Din filiala noastră au fost prezenți 

președintele și  doi vicepreședinți precum și președintele Comisiei Teritoriale de Disciplină. Au fost abordate 

teme de interes comun legate de activitatea disciplinară, de proiecte culturale, de domeniul administrativ-

organizatoric, de relația cu autoritățile și de certificarea calității firmelor din construcții.Toți participanții au 

căzut de acord că întâlnirea a fost fructuoasă și că este de dorit ca asemenea experiențe să se repete. 

- discuții asupra certificării firmelor din construcții 

Pe 7 martie 2019 a avut loc la Cluj o întâlnire între membrii filialelor OAR din nord-vestul Transilvaniei și 

președintele OAR, arh. Alexandru Găvozdea, pe tema certificării calității firmelor din construcții. În cadrul 

acestei întâlniri, președintele Alexandru Găvozdea a prezentat stadiul discuțiilor între organizațiile 

profesionale și organismele guvernamentale interesate în subiectul certificării. Din filiala noastră au 

participat la întâlnire arh. Ionuț Filip - președinte și arh. Ina Funețan- vicepreședinte. Pe 11 martie 2019, o 

întâlnire asemănătoare a avut loc la București, în Sala Frescelor a UAUIM, între membri filialei OAR București 

și președintele Alexandru Găvozdea. Din filiala noastră a fost prezentă la această întâlnire arh. Ina Funețan- 

vicepreședinte. 

ianuarie – decembrie 2020 

- Consiliului Teritorial al OAR NV se întâlnește săptămânal. Incepând cu luna martie a.c., din cauza măsurilor 

ce s-au impus la nivel național în contextul pandemiei, cu foarte mici excepții, aceste ședințe s-au desfășurat 

on-line, pe platforma Zoom. 

- Membri ai OAR NV, desemnați de către Consiliul Teritorial, au continuat în prima parte a anului, efectuarea 

vizitelor la Primăriile din Jud.Maramureș, în vederea verificării legalității întocmirii proiectelor de arhitectură 

care stau la baza emiterii Dovezii de luare în evidență, urmărind în primul rănd modul în care arhitecții 

respectă legislația în vigoare, deoarece  s-a constatat că există în continuare numeroase Primării care nu 

solicită și nu verifică existența dovezii. În acest sens, a fost solicitat și sprijinul Consiliului Județean 

Maramureș, cu care președintele și vicepreședintele Filialei Nord Vest a OAR au avut întâlniri repetate, 

pentru conștientizarea respectării legii în legătură cu dovada, cât și a încasării taxei de timbru de arhitectură. 

În luna februarie, la sediul filialei, a avut loc o întâlnire pe acestă temă cu dl Ionel Bogdan, la acea vreme 

consilierul Primului Ministru. În urma alegerilor la nivel județean, dl Ionel Bogdan a fost desemnat 

Președintele Consiliului Județean Maramureș. Preconizăm ca la începutul anului 2021, conducerea filialei să 

aibă o nouă întâlnire cu dânsul, pentru a relua discuțiile și a stabili modalitățile de rezolvare a problemelor și 

noi modalități de colaborare. 
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Transmiterea de solicitări către UAT.urile din județ de a transmite lunar la filială situația taxei de timbru. Din 

păcate, doar un număr de două primării din județ transmit în mod constant acestă situație. 

ianuarie – alegeri 2022 

Întâlniri săptămânale online , pana in lina Mai 2022: începând cu 1 Mai, am reluat intalnirile fizice 

Transmiterea de solicitări către UAT.urile din județ de a transmite lunar la filială situația taxei de timbru a 

fost o acțiune constanta pe care an de an , am adresat-o primariilor din judet. Din păcate, doar un număr 

foarte mic primării din județul nostru transmit în mod constant acestă situație. 

 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

 

După fiecare sedinta a CN,  

reprezentantii noștri au făcut comunicari detaliate privind discutiile și sau hotararile adoptate. Deoarece 

membrii consiliului teritorial se întâlnesc săptămânal, sau cel puțin de doua ori pe luna, comunicarea este 

una eficiența și constanta. 

 

 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

Comisia de disciplina- ori de cate ori au existat sesizari din partea Consiliului Teritorial 

Total: 8 dosare 

Soldate cu aversisment: 4 

Trimise cătreCND: 1 

2 s au închis din diverse motive ( lipsa probe sau lipsa calitate membru) 

1 caz vot de blam 

 

ianuarie – decembrie 2019 

Comisia de disciplina- ori de cate ori au existat sesizari din partea Consiliului Teritorial 

Total : 3 cazuri 

1 dosar Avertisment, 1 vot de blad și 1 dosar trimis la CND cu propunere dee suspendare a DS/6 luni 

 ianuarie – decembrie 2020 
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Comisia de disciplina- ori de cate ori au existat sesizari din partea Consiliului Teritorial 

1 Dasar solutionat cu avertisment 

ianuarie- decembrie 2021 

1 Dosar cu propunere de spendare a DS pentru 12 luni 

 

Comisia de cenzori  

alegeri 2018- decembrie 2018 

 1 sedinta 

ianuarie 2019 – decembrie 2019 

2 ședințe 

ianuarie – decembrie 2020 

 2 ședințe 

ianuarie – decembrie 2021 

 2 sedinte 

ianuarie – alegeri 2022 

 1 sedinta 

 

1.4.1.1.1.1.1. Activitatea grupurilor de lucru / an       

 

Grup lucru rural  

alegeri – decembrie 2018  

În primavara lui 2018, grupul rural al filialei a propus conducerii un nou proiect care, dacă primește 

finanțare, se va derula în 2019.  Este vorba despre  proiectului cultural transfrontalier "Draniça", demarat 

de Camera de Comerț și Industrie Maramureș care a solicitat încheierea unui parteneriat cu OAR NV . În 

cadrul acestui proiect urmează a fi colectate din România și Ucraina tehnici tradiționale de prelucrare a 

lemnului, iar OAR-NV ar urma să fie partener alături de CCIMM, Muzeul de Etnografie  și Arta populara 

Maramures și Universitatea din Ujgorod/ Ucraina. 

 Au avut loc întâlniri frecvente ale membrilor grupului de lucru Rural pentru discuții pe problematica 

specifică: implementarea de proiecte culturale, încheierea de parteneriate cu ONG-uri și alte asociații 

profesionale implicate în proiecte de reabilitare și conservare a tradițiilor locale;În anul 2017, Consiliul 

Județean Maramureș și Ordinul Arhitecților din România- Filiala Nord-Vest au organizat un concurs de 

arhitectură rurală dedicat celor 19 sate de pe Valea Izei, Valea Marei și Valea Cosăului.Concursul a urmărit 

selectarea unor proiecte de case moderne concepute cu elemente de arhitectură tradițională care să 

demonstreze că se poate locui în condiții de confort contemporan cu respectarea celor mai valoroase 

concepte de arhitectură locală. Pentru a încuraja localnicii să redescopere valorile fabuloasei lor moșteniri 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 5 

 

str. Pictor Arthur Verona, 

nr. 19, 010312 București, 

Romania 
 

T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office.oar@gmail.com 

arhitectonice, Consiliul Județean Maramureș și-a propus să le ofere în mod gratuit proiectele rezultate în 

urma acestui concurs, urmând ca solicitanții să mai achite doar cheltuielile necesare adaptării proiectului la 

teren (studii topografice, geotehnice, proiectarea fundațiilor, avize etc.). Ținta organizatorilor a fost 

selectarea unui număr de cinci proiecte de case mici și cinci proiecte de case mari/pensiuni din care 

eventualii doritori să poată alege.La nivelul filialei, echipa a fost formată din arh. Oxana Crăciun, arh. Ina 

Funețan, c.arh. Maximilian Funețan și arh. Laura Zaharia – coordonator. 

Pe 20 iulie a avut loc la Biblioteca Județeană "Petre Dulfu" din Baia Mare simpozionul "cu R.O.S.T." 

organizat de colega noastră, arh. Laura Zaharia, și Asociația "R.O.S.T.". Simpozionul a avut ca obiect biserica 

de lemn din Breb, mai exact, o expunere a celor mai recente cercetări asupra arhitecturii, structurii și 

picturii bisericii. După o prezentare a istoriei localității și bisericii expusă de părintele Marian Pop, arh. 

Laura Zaharia aprezentat evoluția arhitecturii bisericii așa cum rezultă ea din elementele componente. A 

fost un eveniment cu certă valoare științifică, materialele prezentate aducând informații necunoscute până 

azi, rezultate din cercetări amănunțite ale echipei Asociației R.O.S.T. (Laura Zaharia, Gelu Zaharia și Adrian 

Cramar). 

În perioada 7.11. - 23.11 2018, la Galeria de Artă din Baia Mare, Filiala Nord Vest a Ordinului Arhitecților 

din România împreună cu Consiliul Județean Maramureș a organizat evenimentul lansarea GHIDURILOR DE 

ARHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL RURAL pentru cele 4 zone 

etnografice din județul Maramureș. Au fost prezenți la vernisaj reprezentanți ai Consiliului 

Județean Maramureș, ai Primăriilor din județ, ai Grupului de lucru RURAL al O.A.R. cât și a membri noștri. 

Speakeri: arh. Horațiu Răcășan și arh. Laura Zaharia. Lansarea Ghidurilor a fost însoțită de expoziția 

proiectelor căștigătoare a concursului de soluții- etapa I : Plan de revitalizare a satului maramureșean 

participante la CONCURSUL DE ARHITECTURĂ pentru PROIECTE DE CASE ÎN STIL TRADIȚIONAL în Valea 

Marei, Valea Cosăului și Valea Izei,  inițiat de Consiliul Județean Maramureș în anul 2017. 

 

ianuarie – decembrie 2019 

Finalizarea proiectului Ghiduri de arhitectura pentru incadrarea in specficul local 

Demararea proiectul Ghid de arhitectura pentru case cu gabarit mare în mediul rural 

Ghid de arhitectura ecleziala pentru incadrarea în specificul local și eclezial , proiect derulat prin Filiala 

Bucuresti a OAR 

Finalizalea fazei I a  proiectului Cartea meseriilor traditionale și a produselor derivate din domeniul 

constructiilor din Romania și lansarea hartii interactive online www.hartamesterilorconstructii.ro 

Prelegere sustinuta de către arh laura Zaharia, coordonator grup rural Oar NV la evenimentul CciMM 

ProTehnica cu titlul: Regelementari noi pentru mediul rural maramuresean 

Organizarea , împreuna cu CJ Maramures a unei întâlniri cu primarii din judet pentru prezentarea și 

diseminarea Ghidurilor de arhitectura pentru incadrarea in specficul local 

http://www.hartamesterilorconstructii.ro/
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Claborarea cu Parcul Natural al Munților Maramures prin care  administratia Parcului a solicitat elaborarea 

unui set de recomandări de urbanism și construcție sub forma condensata pentru constructiilede pe raza 

PNMM.  

ianuarie – decembrie 2020 

Finalizarea etapei tiparirii Ghidurilor de arhitectura pentru incadrarea in specficul local și implementarea lor 

Finalizarea etapei I a proiectului Ghid de arhitectura pentru case cu gabarit mare în mediul rural și realizarea 

decontului 

Continuarea colaborarii cu PNMM 

 Ghid de arhitectură în construcții pentru clădiri cu gabarit mare în mediul rural, proiect care se va finaliza in 

2022. 

În Comisia de Urbanism de la Consiliul Județean Maramureș, se solicită urbanistilor să urmarească ”Ghidurile 

de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural” și se solicită ”Studiu de amplasare si 

încadrare în imaginea așezării” conform Anexei 1 din Ghiduri. Este o solicitare nouă, dar sperăm ca atât 

specialiștii, cât și CJ MM să pună în practică recomandările acestor ghiduri. 

Demararea proiectului Biserici de lemn din Țara Maramureșului. Tururi virtuale- proiect dedicat 

cercetării și promovării a 32 de biserici cu statut de monument istoric din Ţara Maramureșului. 

Proiectul, co-finanțat de Administrația Fondului Cutural Național, a fost derulat, în perioada perioada iulie-

noiembrie 2020, de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu 

Borlan” Maramureș, în calitate de beneficiar, împreună cu următorii parteneri:  Direcția Județeană pentru 

Cultură Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Muzeul Maramureșan Sighetu 

Marmației, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Nord-Vest, Asociația Valea Verde, Asociația Ghizilor de 

Turism Maramureș, Facultatea de Litere Baia Mare și Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare 

Durabilă Nord-Vest. 

ianuarie – decembrie 2021 

Finalizarea proiectului Biserici de lemn din Țara Maramureșului.  

ianuarie – alegeri 2022 

 

1.5. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

La nivelul Primariei Municipiului Baia Mare, un numar de 2 reprezentanti ai filialei noastre au participat la 

sedintele lunare ale Comisiei consultative de Estetica Urbana 

https://www.cultura-traditionala.ro/
https://www.cultura-traditionala.ro/
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ianuarie – decembrie 2019 

La nivelul Primariei Municipiului Baia Mare, un numar de 2 reprezentanti ai filialei noastre au participat la 

sedintele lunare ale Comisiei consultative de Estetica Urbana 

 

ianuarie – decembrie 2020 

La nivelul Primariei Municipiului Baia Mare, un numar de 2 reprezentanti ai filialei noastre au participat la 

sedintele lunare ale Comisiei consultative de Estetica Urbana 

 

ianuarie – decembrie 2021 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 

 

 

1.6. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

650 dovezi solutionate 

 

ianuarie – decembrie 2019 

862 dovezi solutionate 

 

ianuarie – decembrie 2020 

929 dovezi solutionate 

 

ianuarie – decembrie 2021 

985 dovezi solutionate 

 

ianuarie – alegeri 2022 

pana la 10.05.2022 – 301 lucrări solutionate 

 

1.7. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  
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ianuarie – decembrie 2019 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 

 

 

 

1.8. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

doua întâlniri - luna iunie și noiembrie 

 

ianuarie – decembrie 2019 

4 conferințe de stagiu> înainte de fiecare sesiune de obtinere a dreptului de semnatura 

la doua din aceste ]ntalniri s-au organizat vizite pe santiere. 

ianuarie – decembrie 2020 

 au avut loc doua întâlniri: prima a fost în luna februarie, iar a doua, organizata on-line, la finalul anului. 

 

ianuarie – decembrie 2021 

doua întâlniri în medul on-line, datorate conditiilor5 specifice generate de pandemia de Covid19 

 

ianuarie – alegeri 2022 

o întâlnire – aprilie 2022 

 

 

1.9. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 
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alegeri – decembrie 2018  

În perioada 28.09.2018- 07.09.2018 a avut loc ''Anuala de Arhitectură Nord-Vest 2018'', care a cuprins 
două secţiuni: lucrări realizate şi proiecte. Lucrările prezentate sunt realizate de membrii filialei şi cuprind o 
varietate de teme funcţionale: rezidenţial, educaţional, birouri, turism, de cult, de agrement, amenajări 
interioare, design de obiect. Anul acesta Aanv2018 s-a desășurat în Turnul Ștefan din Baia Mare, 
monument de arhitectură. La fel ca în edițiiile precedente, pe lângă voturile acordate de arhitecți, publicul 
care a vizitat expoziția a avut posibilitatea să-şi exprime părerea despre proiectele expuse, votându-le pe 
cele preferate. Au fost expuse un numar de 61 de panouri. La deschidere a participat și arh. Vlad Rusu din 
Cluj Napoca, cu prezentarea IN SITU, iar la închidere, arh. Cristian Urcan și arh. Bakos Ferencz  au susținut 
prezentarea cu titlul IN PROGRESS. 
 

ianuarie – decembrie 2019 

   CLT după Soflete, luna Martie„ Alege arhitectura!” editia 2019, luna Mai  

Pro Tehnica – parteneri ai CCIMM, luna  Mai 

Arhitectura și teatrul- proiect cultural, luna Iunie 

Anuala de arhitectura Nord Vest   

 

 

ianuarie – decembrie 2020 

 Proiectului BISERICI DE LEMN DIN ȚARA MARAMUREȘULUI. TURURI VIRTUALE, inițiat de Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș și înaintat spre 

co-finanțare către Administrația Fondului Cultural Național.- Februarie,Martie 2020 

Dupa declansarea pandemiei de Covid 19 și instituirea masurilor sanitare la nivel național, activitatea 

filialei a trecut în mediul online. Deși am obținut finanțare din taxa de timbru pentru 2 proiecte culturale, 

acestea au fost amanate . 

ianuarie – decembrie 2021 

„Alege arhitectura !”, finantat în 2020, realizat în 2021 

Anuala de arhitectura 2020-2021 

 

ianuarie – alegeri 2022 

„Alege arhitectura!”, editia 2022- prima parte se va desfasura în luna Mai 20222: vernisarea lucrarilor de 

atestat ale elevilor de la Colegiul de Arte din Baia Mare; În luna iunie va avea loc. În cadrul aceluiasi proiect, o 

excursie de studii cu alevii aluiasi colegiu, la facultățile de arhitectura din Oradea, timisoara, Cluj Napoca 

 

1.10. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 
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1. SC 9 Optiune SRL – arh Paskucz Stefan, arh Mitru Ildiko, arh Petre Mitru, arh.Suciu Samuel, arh Ianuli 

Nicoleta, arh Matioc Adrian, arh.Tima Erika 

PREMIUL DUILIU MARCU ACORDAT DE ACADEMIA ROMANA PRNTRU 1 

RESTAURARE SI REABILITARE COLONIA PICTORILOR DIN BAIA MARE ( COLECTIV 9 

OPTIUNE) 2019 

PREMIUL PRESEDINTELUI LA BIENALA NATIONALA DE ARHITECTURA 2018 PENTRU 

RESTAURARE SI REABILITARE COLONIA PICTORILOR DIN BAIA MARE ( COLECTIV 9 

OPTIUNE) 

PREMIUL LA SECTIUNEA DE SPATIU PUBLIC INCLUZIV LA BIENALA NATIONALA DE 

ARHITECTURA 2018 ( COLECTIV 9 OPTIUNE ) 

PREMIUL I LA SECTIUNEA MEMBRII OAR LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 

2018 PENTRU PROIECTUL BEAUTIFUL FOREST RESIDENCE ( COLECTIV 9 OPTIUNE 

) 

PREMIUL I LA SECTIUNEA MEMBRII OAR LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 

2018 PENTRU LUCRAREA CASA “”D” ( COLECTIV 9 OPTIUNE ) 

PREMIUL I LA SECTIUNEA PUBLIC LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 2018 

PENTRU PROIECTUL PAVILION LICITATII COLONIA PICTORILOR ( COLECTIV 9 

OPTIUNE ) 

PREMIUL I LA SECTIUNEA MEMBRII OAR LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 

2018 PENTRU PROIECTUL BEAUTIFUL FOREST RESIDENCE ( COLECTIV 9 OPTIUNE 

) 

PREMIUL II LA SECTIUNEA MEMBRII OAR LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 

2018 PENTRU PROIECTUL RECONVERSIE SEDIU ADMINISTRATIV IN LOCUINTE ( 

COLECTIV 9 OPTIUNE ) 

PREMIUL II LA SECTIUNEA MEMBRII OAR LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 

2018 PENTRU PROIECTUL CASA C ( COLECTIV 9 OPTIUNE ) 

PREMIUL II LA SECTIUNEA MEMBRII OAR LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 

2018 PENTRU LUCRAREA LOCAL “LA TOUR “( COLECTIV 9 OPTIUNE ) 

PREMIUL II LA SECTIUNEA PUBLIC LA ANUALA DE ARHITECTURA NORD VEST 2018 

PENTRU PROIECTUL CASA “”C” ( COLECTIV 9 OPTIUNE ) 

 

2. arh.Moldovan Miruna 

- PREMIUL I - KIOSK DESIGN COMPETITION SECTOR 6 2021 - MOLDOVAN M. MIRUNA BIROU INDIVIDUAL DE 

ARHITECTURA in colaborare cu Studio Circular SRL. https://oar.archi/concursuri/oar/kiosk-

design/rezultatele-concursului/ 

- Premii câștigate în stagiatură  : 

https://oar.archi/concursuri/oar/kiosk-design/rezultatele-concursului/
https://oar.archi/concursuri/oar/kiosk-design/rezultatele-concursului/
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- PREMIUL II - COMPREHENSIVE TRANSPLANT CENTRE 2020 - în echipa de autori alături de arh. Vlad 

Sebastian Rusu https://oar.archi/concursuri/oar/centrul-integrat-de-transplant-cluj-napoca/rezultatele-

concursului/ 

- PREMIUL I - MASTERPLAN SOPOR 2019 - în echipa de autori alături de arh. Vlad Sebastian 

Rusu https://oar.archi/concursuri/oar/masterplan-sopor-cluj-napoca/rezultatele-concursului/ 

- PREMIUL II - CETĂȚUIA HILL DESIGN COMPETITION 2019 - în echipa de autori alături de arh. Vlad Sebastian 

Rusu https://oar.archi/concursuri/oar/amenajarea-ansamblului-urban-cetatuia-cluj-napoca/rezultatele-

concursului/ 

- PREMIUL III - KOGĂLNICEANU DESIGN COMPETITION 2018 - în echipa de autori alături de arh. Alexandru 

Fleșeriu https://oar.archi/concursuri/oar/amenajare-urbana-kogalniceanu-cluj-napoca/rezultatele-

concursului/ 

 

3. SC  DaDa Studio -arh Andresan Dan 

- PREMIUL -  BATRA 2021-design de obiect 

https://batra.ro/index.php/concurs/premiile-batra-2021/sectiuni/9-design-de-obiect 

- PREMIUL -  Romanian Design Week 2018 Object Design   
https://www.adhugger.net/2018/05/25/the-first-edition-of-rdw-awards-by-glo-chose-its-winners/ 

- PREMIUL  -Romanian Design Week 2019, Object Design   

https://institute.ro/article-5090.html?fbclid=IwAR11ZCgHQU_sbFmCwDWZpX-bkMEofOCYkjlAGLj4i-

D31vY7yVLu3aQMet4 

https://danandresan.eu/patzaikin-ecosystem/ 

 

4.  SC Filip`S Concept SRL - arh Filip Ionut Radu 

-PREMIUL I – Concursul Internațional de Soluții „Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca”   

– S.C. SQM  ARCHITECTURE S.R.L. în asociere cu S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L. și S.C. HAB PRO CREATIV S.R.L. 
https://oar.archi/concursuri/oar/2021-liceul-nicolae-balcescu-cluj-napoca/rezultatele-concursului/ 

 

 

1.11. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

 

- prin email 

- prin whatsapp 

- facebook 

- emisiuni la televiziunea locala 

 

https://oar.archi/concursuri/oar/centrul-integrat-de-transplant-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
https://oar.archi/concursuri/oar/centrul-integrat-de-transplant-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
https://oar.archi/concursuri/oar/masterplan-sopor-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
https://oar.archi/concursuri/oar/amenajarea-ansamblului-urban-cetatuia-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
https://oar.archi/concursuri/oar/amenajarea-ansamblului-urban-cetatuia-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
https://oar.archi/concursuri/oar/amenajare-urbana-kogalniceanu-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
https://oar.archi/concursuri/oar/amenajare-urbana-kogalniceanu-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
https://batra.ro/index.php/concurs/premiile-batra-2021/sectiuni/9-design-de-obiect
http://www.institute.ro/romanian-design-week
https://www.adhugger.net/2018/05/25/the-first-edition-of-rdw-awards-by-glo-chose-its-winners/
http://www.facebook.com/events/341739820020573/
https://institute.ro/article-5090.html?fbclid=IwAR11ZCgHQU_sbFmCwDWZpX-bkMEofOCYkjlAGLj4i-D31vY7yVLu3aQMet4
https://institute.ro/article-5090.html?fbclid=IwAR11ZCgHQU_sbFmCwDWZpX-bkMEofOCYkjlAGLj4i-D31vY7yVLu3aQMet4
https://danandresan.eu/patzaikin-ecosystem/
https://oar.archi/concursuri/oar/2021-liceul-nicolae-balcescu-cluj-napoca/rezultatele-concursului/
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1.12. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

arh Moldovan Miruna_Articole științifice publicate si conferinte internationale: 

- Articol Emergency Housing in Romania: Adapted or Specifically Designed in revista Studies in Theory and 

History of Architecture 2021 https://sita.uauim.ro/article/9-moldovan-emergency-housing-in-romania 

- Articol Housing under the state of emergency in Revista Argument 2020 

https://argument.uauim.ro/en/issues/12/273/ 

- Speaker conferinta internationala Optimistic Suburbia 

2021 https://www.optimisticsuburbia2.com/c%C3%B3pia-book-of-abstracts 

- Articol de presă cu interviu legat de concursul KIOSK https://b365.ro/exclusiv-cum-vor-arata-noile-

chioscuri-de-flori-din-bucuresti-vor-avea-si-toalete-

448937/?fbclid=IwAR0ZvlXGl1fKqK6iolU9OPTcW3ETV8PcYETMC9xGxfe5X12_EhL5L47ONVc 

 

 

arh. Horia Branzei – sc Archor Studio SRL – emisiune la TL+, emisiunea Cu cărțile pe fata 

Planificare urbana inteligenta în secolul 21 

Cine și de ce dorește haos urbanistic în Baia Mare 

Baia Mare valoare urbanistica sau nu 

https://www.facebook.com/238242649603214/posts/3850216315072478/ 

https://www.facebook.com/238242649603214/posts/4264620583632047/ 

https://www.facebook.com/238242649603214/posts/4780655762028524/ 

 

SC 9 optiune SRL- articole 

1. Articol publicat în Revista Arhitectura nr.6 / 2018: Arhitecturi in creștere , O noua (9) optiune, text de 

Daniela Puia 

2.Articole publicat în Revista monumentelor istorice nr.1 / 2017: Reabilitarea și promovarea identitatii 

culturale a Pietei Cetatii și a Turnului Stefan din Baia Mare, text arh Mitru Ildiko 

 

 

1.13. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea 

celor ce s-au concretizat 

 

Deși au avut loc mai multe întâlniri ale membrilor Consiliului Teritorial cu reprezentantii  Administratiei  

Publice  Locale  ale Municipiului Baia Mare cât și cu reprezentantii  Consiliului Judetean Maramures, în care 

https://sita.uauim.ro/article/9-moldovan-emergency-housing-in-romania
https://argument.uauim.ro/en/issues/12/273/
https://www.optimisticsuburbia2.com/cópia-book-of-abstracts
https://b365.ro/exclusiv-cum-vor-arata-noile-chioscuri-de-flori-din-bucuresti-vor-avea-si-toalete-448937/?fbclid=IwAR0ZvlXGl1fKqK6iolU9OPTcW3ETV8PcYETMC9xGxfe5X12_EhL5L47ONVc
https://b365.ro/exclusiv-cum-vor-arata-noile-chioscuri-de-flori-din-bucuresti-vor-avea-si-toalete-448937/?fbclid=IwAR0ZvlXGl1fKqK6iolU9OPTcW3ETV8PcYETMC9xGxfe5X12_EhL5L47ONVc
https://b365.ro/exclusiv-cum-vor-arata-noile-chioscuri-de-flori-din-bucuresti-vor-avea-si-toalete-448937/?fbclid=IwAR0ZvlXGl1fKqK6iolU9OPTcW3ETV8PcYETMC9xGxfe5X12_EhL5L47ONVc
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s-au prezentat avantajele procedurii de atribuire prin concursuri de arhitectura  a proiectelor publice 

organizate în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România,  ne-am blocat de fiecare data la impunerea 

unor  limite de timp și resurse nerealiste, fapt care a condus la decizia de a atribui lucarile prin sistemul 

electronic de achizitii publice, cu reprezentanti ai administratiei în juriu. 

 

 

 

 

1.14. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este 

cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

Filiala Nord Vest a OAR isi desfasoara activitatea într-o clădire care aparține Primariei Municipiului Baia 

Mare.Intre cele doua institutii exista un Contract de aociere în participatiune, care da dreptul filialei sa 

folosească spațiul, timp de 25 de ani, cu titlu gratuit- datorira participarii în 2003 cu 22% din valoarea de 

investitie a lucrarilor de reabilitatea a clădirii.  

 

 

1.15. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

 

 

1.16. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii 

acestui raport) 

 

 

1.17. Alte activități importante 

 

Una din cele mai importante activități ale membrilor Oar NV a fost implicarea activa în cadrul expunerilor 

publice atât ale strategiilor de dezvoltare locala ale Municipiului Baia Mare cât și ale interventiilor 

urbanistice extrem de delicate cu implicatii semnificative asupra vieții orașului, care pana nu demult făceau 

obiectul unor dezbateri publice formale.  
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2. Raportare calitativă 

2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

 

 

Având în vedere contextul pandemic cu toate influentele sale asupra domeniului constructiilor, constatam 

o situație extrem neobișnuita de adaptare a birourilor de proiectare de arhitectura, unele cu arhitecti 

experimentati mai în etate se retrag din piața de proiectare, altele deși au angajate multe proiecte nu 

reușesc să-și pastreze arhitectii tineri și să fie o optiune pentru noi stagiari, aceștia fiind atrași de ofertele 

de locuri de munca și de avantajele traiului din centrele universitare, ceea ce influențează covarsitor 

calitatea proiectelor actuale si totodata valoarea viitorului mediu construit.  

 

 

2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

 

Probabil cea mai importanta realizare a filialei a fost ca am reușit sa trecem împreuna peste o serie de 

situații tensionate, considerand ca sunt mai importante valorile comune în care credem decât 

interpretarile subiective diverse care ne diferentiaza în cadrul profesiei. 

 

 

2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

 

Evident ca sunt trei mari capitole (4C) care ne influențează direct calitatea arhitecturii la cere deși s-au 

depus eforturi considerabile așteptările nu s-au concretizat: 

-concursuri de arhitectura-  deși s-au făcut eforturi de  promovare a  concursurile de arhitectura organizate 

în parteneriat cu  departamentul de concursuri al OAR Național pentru lucrările publice nu au fost agreate 

ca și modalitate de atribuire datorită costului dar mai ales timpului necesar organizarii. 

-complezenta-cu toate ca s-au obținut rezultate considerabile la  disciplina, constatam o adaptare a pietei  

de stampilatori de arhitectura și anume  migrarea celor ce apeleaza la semnatura de complezenta către 

membri ai altor filiale.  

-concurenta neloiala- este prezenta atât la proiectele de arhitectura unde o mare parte a proiectelor 

rezidentiale mari sunt contractate de către designerisau  membri oar care își depășesc competentele și 

sunt semnate și insusite de arhitecti angajați formal, cât și în cazul proiectelor de urbanism unde mare 

parte din lucrări sunt intocmite și susținute de nonurbanisti și contrasemnate formal de specialisti. 

-costul proiectarii -solicitarea de utilizare la nivelul membrilor filialei a PPCP la realizarea ofertelor de 

proiectare nu a fost imbratisata de către colegii arhitecti. 
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2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

 

 

 

 

 

Credem ca principala schimbare care a influențat semnificativ relatiile dintre colegi a foat lipsa intalnirilor 

saptamanale în format fizic și trecerea sedintelor în online datorită conditiilor pandemice. 

Eliberarea dovezilor de luare în evidenta prin intermediul SIOR, fără a vizualiza proiectele ce urmează a se 

autoriza concomitent cu  desfiintarea comisiei de estetica urbana din componenta careia făceau parte 

membri  Oar NV, face imposibila preventia fenomenului semnaturii de complezenta cu care eram obișnuiti 

pana nu demult.  

 

 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

4C 

concursuri de arhitectura 

complezenta  

concurenta neloiala 

costul proiectarii  

 

 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

           arh Filip Ionut Radu       

Dată: 17 mai 2022 

Semnătură: 
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ANEXA 1 

  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială OLTENIA a OAR                  

 
                                                                        

1. Raportare cantitativă 

1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

 

Pe perioada mandatului 2018 – 2022 au fost inscrisi un numar de 72 de membri la sectiunea arhitecti 

stagiari si arhitecti cu drept de semnatura, au fost transferati catre alte filiale 6 membri, membri radiati 14 

- 11 in urma decesului si 3 ca urmare a retragerii din ordin. Au fost inregistrate schimbari de sectiune ca 

urmare a obtinerii dreptului de semnatura. 

 

 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018 : Consiliul de Conducere s-a intrunit in 3 sedinte si au fost emise 7 hotarari 

printre care organizarea Anualei de Arhitectura 2018, alegerea Colegiului Director al Filialei,  aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli, inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv, reevaluarea 

imobilului si alte probleme de functionare si organizare. 

Colegiul Director s-a intrunit in 2 sedinte fiind emise 2 hotarari. 

 

ianuarie – decembrie 2019: Consiliul de Conducere s-a intrunit in 3 sedinte si au fost emise 8 hotarari, 

printre care organizarea Anualei de Arhitectura 2019, organizarea de prezentari tehnice, retragere 

membru din OAR, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, inventarierea anuala a elementelor de activ 

si pasiv, reevaluarea imobilului si alte probleme de functionare si organizare;  

 

Colegiul Director s-a intrunit in 2 sedinte fiind emise 2 hotarari. 
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ianuarie – decembrie 2020: Consiliul de Conducere s-a intrunit in 3 sedinte si au fost emise 13 hotarari 

printre care organizarea in parteneriat cu filiale Muntenia-Vest, Prahova si Arges a Anualei de Arhitectura 

OM, derularea proiectului cultural „Satele model: Antonsesti si Diosti azi”, aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli, inventarierea anuala a alementelor de activ si pasiv, aprobare majorare taxa eliberare dovada 

de luare in evidenta a proiectelor de arhitectura, aprobare ajutor financiar membri, aprobarea unui sprijin 

financiar Ambulantei pentru monumente in vederea sustinerii actiunilor de punere in siguranta a 

monumentelor din zona Olteniei,  si alte probleme de functionare si organizare. 

Colegiul Director s-a intrunit in 4 sedinte si au fost emise 5 hotarari, printre care Opera Omnia, ajutor 

financiar  

 

ianuarie – decembrie 2021; Consiliul de Conducere s-a intrunit in 4 sedinte si au fost emise 12 hotarari, 

printre care  organizarea in parteneriat cu filiale Muntenia-Vest, Prahova si Arges a Anualei de Arhitectura 

OM 2021, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli executat si previzionat, inventarierea anuala a 

alementelor de activ si pasiv, reevaluarea imobilului, etc. 

 

Colegiul Director s-a intrunit in 4 sedinte si au fost emise 4 hotarari printre care printre care Opera Omnia, 

ajutor financiar  

 

 

ianuarie – alegeri 2022: Consiliul de Conducere s-a intrunit intr-o  sedinta si au fost emise 4 hotarari printre 

care convocarea Conferintei teritoriala a filialei in data de 10 mai 2022, respectiv 19 mai 2022. aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli executat si previzionat si alte probleme de functionare si organizare. 

 

 

1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

 

Membrii filialei in Consiliul national au fost din randul membrilor Consiliului de Conducere, respectiv 

presedintele filialei, vicepresedintele si trezorierul.  Informatiile obtinute la sedintele Consiliului national au 

fost comunicate in cadrul fiecarei sedinte de Consiliul teritorial de Conducere, precum si in cadrul unor 

intalniri cu membrii filialei organizate in acest sens. 

In cazul unor decizii de interes general au fost rezumate pozitiile Consiliului national si trimise prin email 

tuturor membrilor filialei. S-a obtinut feedback, urmand ca membrii Consiliului national sa exprime opinia 

majoritatii ci nu opinii personale izolate. 
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1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018 : Comisia de cenzori s-a intrunit intr-o singura sedinta pentru alegerea 

presedintelui de comisie si intocmirea raportului de verificare a veniturilor incasate si a chetuielilor 

efectuate 

Comisia teritoriala de disciplina s-a intrunit o singura data pentru alegerea presedintelui  de comisie. 

 

ianuarie – decembrie 2019:  Comisia de cenzori s-a intrunit in 2 sedinte pentru analiza executiei bugetare 

pe anul 2018 si pentru intocmirea raportului de verificare a veniturilor incasate si a chetuielilor efectuate 

 

ianuarie – decembrie 2020:  Comisia de cenzori s-a intrunit in 2 sedinte pentru analiza executiei bugetare 

pe anul 2019 si pentru intocmirea raportului de verificare a veniturilor incasate si a chetuielilor efectuate 

   . 

 

ianuarie – decembrie 2021 Comisia de cenzori s-a intrunit in 2 sedinte pentru analiza executiei bugetare pe 

anul 2020 si pentru intocmirea raportului de verificare a veniturilor incasate si a chetuielilor efectuate. 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 Comisia de cenzori s-a intrunit intr-o singura sedinta pentru intocmirea raportului 

de verificare a veniturilor incasate si a chetuielilor efectuate si analiza executiei bugetare pentru anul 2021 

 

Comisia teritoriala de disciplina s-a intrunit in doua sedinte ca urmare a unor sesizari formulate impotriva a 

2 membri ai Filialei, sesizari solutionate pe cale amiabila in urma intalnirilor dintre membrii Comisiei si 

persoanele impicate. 
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1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 

 

A fost alcatuit un grup de lucru cu problemele de stagiu care a oferit sprijin arhitectilor stagiari, individual 

si in grup  in vederea completarii pregatirii de stagiu. 

Arhitectii stagiari sunt nominalizati intr-un grup specializat pentru facilitarea informatiilor din partea 

filialei pe email si pot interactiona pe un forum al grupului respectiv. 

 

 

 

1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

 

Judetul Dolj: Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism Primaria Craiova - 8 membri, 

Comisia Comisia Tehnica Judeteana de Amenajare a Teritoriului si Urbanism – 2 membri; arhitect sef al 

municipiului Craiova, arhitect sef al judetului Dolj; Gorj: Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si 

Urbanism Primaria Targu-Jiu – 1 membru, Comisia Comisia Tehnica Judeteana de Amenajare a Teritoriului 

si Urbanism – 1 membru; Olt: Comisia Comisia Tehnica Judeteana de Amenajare a Teritoriului si Urbanism 

2 membri; Mehedinti: Comisia Comisia Tehnica Judeteana de Amenajare a Teritoriului si Urbanism 8 

membri; Teleorman: Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism Primaria Alexandria - 2 

membri; 

1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

alegeri – decembrie 2018 Filiala a emis un numar de 4455 dovezi, programul de eliberare a dovezilor 

coincide cu programul de activitate a filalei atat la sediu cat si la cele 4 puncte de lucru 

 

ianuarie – decembrie 2019 Filiala a emis un numar de 7228 dovezi, programul de eliberare a dovezilor 

coincide cu programul de activitate a filalei atat la sediu cat si la cele 4 puncte de lucru 

 

ianuarie – decembrie 2020 Filiala a emis un numar de 6776 dovezi, programul de eliberare a dovezilor 

coincide cu programul de activitate a filalei atat la sediu cat si la cele 4 puncte de lucru 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 Filiala a emis un numar de 7390 dovezi, programul de eliberare a dovezilor 

coincide cu programul de activitate a filalei atat la sediu cat si la cele 4 puncte de lucru. 
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ianuarie – alegeri 2022 In aceasta perioada filiala a emis un numar de 2280 de dovezi. 

 

1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

In anul 2019 au fost organizate 2 cursuri de formare profesionala respectiv: Specificul amenajarii mediului 

rural, sustinut de catre Nicolas Triboi si Structuri din lemn, sustinut de catre Marius Soflete. Au participat 

in medie 25 de mebri la fiecare dintre cele 2 cursuri. 

 

Au avut loc prezentari de materiale si tehnologii noi si constituirea la sediul filialei a unui punct 

documentar cu numeroase carti de specialitate si reviste.Totodata in afara prezentarilor organizate de 

firme producatoare exista un punct de documentare cu ultimele informatii tiparite si pe suport electronic 

Membrii sunt periodic informati asupra tutoror modificarilor legislative actualizate prin abonamente la 

Indaco si Rentrop&Straton. De asemenea prin filiala sunt monitorizate si expuse informatii legate de 

licitatiile publice si proiecte supuse dezbaterii publice publicate pe site-urile administratiilor locale. 

 

 

2020 – 2021 – ca urmare a masurilor impuse prin starea de urgenta cauzata de pandemia de coronavirus 

nu s-au mai organizat cursuri urmand a fi reluate in anul 2022 

 

 

 

1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

- arhitectii stagiari au fost fost conectati la evenimentele de dezvoltare profesionala si au fost organizate 

intalniri cu scopul detalierii nivelului de pregatire necesar pentru absolvirea celor 4 criterii de notare. 

 

 

1.10. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018: 
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- anuala de Arhitectura 2018 

- Street Delivery: dezbateri privind patrimoniu, vernisare expozitie de fotografii – Conace Oltenia, autor 

Dragos Andreescu 

- Vernisare expoztiei – Arhitectura Interbelica a Bucurestiului si regalitatea 

- Vernisare expozitie – Desene colorate, autor arh. Mitrache Severica 

 

  ianuarie – decembrie 2019 

-  anuala de arhitectura 2019 

- Street Delivery: dezbateri privind patrimoniul, vernisare expozitie de fotografii – Patrimoniu disparut, 

autor Dragos Andreescu 

 

ianuarie – decembrie 2020 

- anuala de arhitectura OM (Oltenia – Muntenia) organizata in parteneriat cu Filiale OAR Prahova, 

Arges si Muntenia Vest 

- demararea proiectului cultural – Satele model Diosti si Antonesti astazi 
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ianuarie – decembrie 2021 

- vernisarea anualei de arhitectura OM (Oltenia – Muntenia) organizata in parteneriat cu Filiale OAR 

Prahova, Arges si Muntenia Vest, eveniment continuat cu prezentarea programului STEP UP, precum si 

vernisarea expozitiei “ Târgoviște - Case , turnuri si biserici”. 

- Vernisarea expozitiei – Regenerare urbana – arta, arhitectura, urbanism 

 

1.11. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

 

 

 

1.12. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

 

Mijloacele de comunicare cu  membrii filialei si cu publicul: posta electronica, facebook, site-ul filialei, 

comunicate de presa.  

 

 

1.13. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

- https://www.youtube.com/watch?v=jc_AnB4Ft_I 

- http://www.oar-oltenia.ro/evenimente 

- https://2020.aaom.ro/ 

- https://aaom.ro/ 

- https://www.facebook.com/OARPrahova 

 

 

 

1.14. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jc_AnB4Ft_I
http://www.oar-oltenia.ro/evenimente
https://2020.aaom.ro/
https://aaom.ro/
https://www.facebook.com/OARPrahova
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1.15. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

     Filiala Oltenia isi desfasoara activitatea in sediul proprietate personala, iar cele 4 puncte de lucru in sedii 

inchiriate in orasele resedinte de judete (Slatina, Tg-Jiu, Alexandria si Dr. Tr. Severin). 

 

 

1.16. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

 

- au fost retransmise chestionarele OAR National 

- consultari privind proiectele supuse dezbaterii publice publicate pe site-urile autoritatilor locale 

- consultare privind Regulamentul de organizare si functionare al filialei Oltenia 

 

 

 

1.17. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

Conferinta teritoriala a Filialei Oltenia va avea loc pe data de 19 mai 2022. 

 

 

 

 

1.18. Alte activități importante 

 

 

 

 

 

2. Raportare calitativă 

2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

 

Este o evolutie moderat pozitiva influentata in special de evolutia calitativa a Anualelor filialei. 
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2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

 

- anualele de arhitectura  

- cursurile de formare profesionala 

- consultatia profesionala legata de investitiile majore si interventiile urbanistice semnificative 

 

 

2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

 

- in ciuda eforturilor depuse nu s-au putut opri proiecte cu impact negativ 

 

 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

 

- normalizarea si fluidizarea relatiilor interne si externe si tehnologizarea operatiunilor si expunerii 

filialei 

 

 

 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

- cresterea implicarii arhitectilor tineri in activitatea filialei si structurarea interactiunilor cu grupuri de 

lucru cu activitate constanta si cat mai persuativa 

 

 

 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

Arh. Bogdan Tiparu   

Dată:11.05.2021 

Semnătură: 
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ANEXA 1 

  

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU MANDATUL 2018 – 2022 

FILIALA TERITORIALĂ SIBIU-VÂLCEA A OAR                  
 

 
1. Raportare cantitativă 

 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri 

înscriși sau transferați în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte 

filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

 
 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Număr total membri filială 

 
276 269 254 250 250 

Număr membri cu drept de 
semnătură suspendat 

26 26 25 24 28 

Număr membri suspendați pentru 
neplata cotizației 

16 18 18 12 7 

Număr membri blocați pentru neplata 
cotizației  

1 2 0 0 0 

Număr membri noi înscriși 
 

12 11 5 11 4 

Număr membri transferați către alte 
filiale 

 

1 12 4 4 1 

Număr membri transferați dintr-o 
secțiune în alta 

3 7 1 4 1 

Număr membri retrași din OAR 

 
1 6 14 10 1 

Număr membri decedați 
 

2 3 0 3 1 

 
 
 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul 
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director la nivelul fiecăruia dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) 
și numărul proceselor verbale ale ședințelor comunicate la Ordin / an; 
 
 

CONFERINȚE TERITORIALE 

 
În decursul anului 2018, Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a O.A.R. a organizat două 
conferințe teritoriale: 

 
1. Conferința teritorială ordinară din 19 mai 2018, având ca scop principal 

alegerea forurilor de conducere și a comisiilor alese pentru mandatul 2018 – 
2022, alegerea candidaților pentru Consiliul Național și al delegaților filialei la 
Conferința națională a OAR din 30 iunie – 1 iulie 2018. 
 
Număr participanți:  65 din cei 273 membri ai filialei, dintre care 64 cu drept 
de vot 
 
Rezultate conferință: 

- Desemnare președinte filială: arh. Ion Cristian Șandru (SB) 
- Desemnare membri CCT (10 dintre 14): arh. Miu Cristina Maria (Vl), 

arh. Țucă Mihai (Sb), arh. Brad Ioan (Sb), arh. Nistor Ligia Maria (Sb), 
arh. Toth Martha (Sb), arh. Albescu Ileana Valeria (Sb), arh. Cibu-
Deaconu Alexandru (Sb), arh. Ispas Raluca Tatiana (Sb), arh. Moraru 
Victor (Sb), arh. Veliciu Ioan Emilian (Sb); 

- Desemnare membri comisia teritorială de cenzori (2 membri titulari, 1 
din 2 membri supleanți): arh. Silviu Ioan Popa (Sb), arh. Radu Mihail 
Trăușan (Sb), arh. Mihai Popa (Sb); 

- Desemnare membri comisia teritorială de disciplină (3 membri din 7 
titulari și 2 supleanți): arh. Ioan Marcela Maria (Vl), arh. Laschescu 
Dorin Ioan (Sb), arh. Rădulescu Dorin (Vl); 

 
Hotărâri conferință: 3 

1. Hotărârea nr. 1 - desemnare foruri de conducere și comisii alese 

2. Hotărârea nr. 2 -  desemnare candidați CN 

3. Hotărârea nr. 3 - desemnare delegați la Conferința Națională OAR 

 
 

 
2. Conferința teritorială extraordinară din 9 noiembrie 2018, având ca scop 

principal completarea componenței consiliului de conducere teritorial și a 
comisiilor, acestea nefiind alese în componența prevăzută de regulamentele 
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organizației în cadrul conferinței ordinare. Cu aceasta ocazie au fost supuse 
dezbaterii și aprobării proiectul regulamentului propriu al filialei, obligatoriu 
prin regulamentele organizației, organigrama aparatului administrativ și un 
proiect de  taxă de administrare și funcționare în două variante. 
 
Număr participanți:  82 membri din 277, toți 82 cu drept de vot 
 
Rezultate conferință: 

- Consiliul de conducere teritorial și-a întregit componența prin 
alăturarea următorilor colegi: arh. Gogoci Bogdan  Laurențiu (Vl), c. 
arh. Popa Tudor Ștefan (Sb), arh. Spindler Eduard Sebastian (Sb), arh. 
Rădulescu Artur Mihai (Vl); 

- Comisia teritorială de disciplină a fost completată prin alăturarea 
următorilor membri titulari: arh. Negoiță Doina (Vl), arh. Pașca Ciprian 
Petru (Sb), arh. Șuvaina Lucian-Horia (Sb), arh. Haideciuc Ioan (Sb) și a 
următorilor membri supleanți: arh. Pîrvu Vlad (Sb), c.arh. Rotomeza 
Mihai (Vl). 

- Comisia teritorială de cenzori s-a întregit prin alăturarea colegului arh. 
Tuică Lucian Alexandru ca supleant. 

- Proiectul de organigramă a flialei a fost aprobat, organigrama 
personalului angajat prevăzând 1 secretar executiv, 1 secretar 
operator pentru punctul de lucru din Sibiu, 1 secretar operator pentru 
punctual de lucru din Rm. Vâlcea; 

- Proiectul de regulament propriu al filialei a fost aprobat; 
- Proiectul de taxă de administrare și funcționare a filialei a fost 

aprobat. 
 
 
Hotărâri conferință: 4 

1.   Hotărâre completare componență CCT și comisii 
2.   Hotărâre aprobare organigramă filială 

3.   Hotărâre aprobare regulament filială 

4.   Hotărâre instituire taxă de funcționare și administrare a filialei 
 

 
Note:  

1. Prima convocare a Conferinței teritoriale extraordinare a fost pentru 
data de 2 noiembrie. Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum, 
a fost făcută a doua convocare pentru data de 9 noiembrie. 

2. Proiectul de regulament propriu al filialei a primit avizul Colegiului 
Director al OAR (HCD 2206/30.10.2018). 

https://wordpress.com/page/oarsibiuvalcea.wordpress.com/37
https://wordpress.com/page/oarsibiuvalcea.wordpress.com/37
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3. În perioada de transparență decizională, au fost organizate două 
întâlniri de dezbatere cu membrii pe marginea documentelor supuse 
aprobării Conferinței teritoriale: una în Sibiu în data de 11 septembrie 
a.c. și una în Rm. Vâlcea în data de 12 septembrie a.c. 

 
 
 
CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 

 
CCT mandat 2018 – 2022, perioada 19 mai 2018 - prezent 

 
 
Nr. ședinte ordinare:   17  
 
2018 - 29 mai, 18 septembrie, 27 noiembrie 

2019 - 12 februarie, 14 mai, 24 septembrie, 12 noiembrie 

2020 - 11 februarie, 28 aprilie, 22 septembrie, 10 noiembrie 

2021 - 09 februarie, 18 mai, 21 septembrie, 09 noiembrie 

2022 -  08 februarie, 03 mai 
 
 
Nr. ședințe extraordinare: 6 

 
2018 - 27 octombrie 

2020 - 24 martie, 31 august, 20 octombrie 

2021 – 02 martie 

2022 -  01 martie 

 
Nr. hotărâri:    71 

 

Nr./ dată hotărâre Detalii 

Hot. nr. 1/29.05.2018 Aprobare participare fără drept de vot la ședințele CCT 
a celor 4 candidați CCT ce nu au întrunit jumătate + 1 
din numărul voturilor exprimate în conferința teritorială 
din 19.05.2018 

Hot. nr. 2/29.05.2018 Menținerea deciziei CCT din mandatul 2014-2018 
referitoare la renunțarea la indemnizație de către 
președinte și membrii CCT 

Hot. nr. 3/29.05.2018 Aprobare calendar ședințe ordinare 2018 

Hot. nr. 4/29.05.2018 Aprobare semnare contracte de mandat doar de către 
membrii CDT 
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Hot. nr. 5/29.05.2018 Desemnare vicepreședinți, arii de responsabilitate, 
ordinea de înlocuire a președintelui 

Hot. nr. 6/29.05.2018 Înființare grupuri de lucru la nivelul filialei 

Hot. nr. 7/18.09.2018 Convocarea Conferinței teritoriale ordinare în data de 2 
noiembrie 2018 

Hot. nr. 8/18.09.2018 Desemnare arh. Miu Cristina-Maria să reprezinte CCT, 
în calitate de parte reclamantă, în ședința de audiere de 
la Comisia Națională de Disciplină în dosarul #2/2017 
CCT în contradictoriu cu arh. Ioan Ion 

Hot. nr. 9/18.09.2018 Aprobare proiect regulament propriu filială pentru 
înaintarea acestuia către CD OAR în vederea obținerii 
avizului 

Hot. nr. 10/27.10.2018 Aprobarea documentelor supuse dezbaterii și aprobării 
Conferinței teritoriale extraordinare din 2 noiembrie 
2018. 

Hot. nr. 11/27.10.2018 Aprobare calendar evenimente DPC-STAGIU pentru 
anul 2019 

Hot. nr. 12/27.10.2018 Radierea administrativă din TNA a dlui arh. Nicolaescu 
Cristian Andrei și a dlui arh. Paven Tiberiu 

Hot. nr. 13/27.11.2018 Înființare Grup de acțiune rapidă 

Hot. nr. 14/27.11.2018 Decontare cheltuieli de transport membrilor forurilor 
de conducere și a comisiilor alese pentru deplasarea la 
ședințe 

Hot. nr. 15/27.11.2018 Amânarea termenelor de plată a taxei de administrare 
și funcționare a filialei cu 3 luni față de termenele 
aferente cotizației de membru. 

Hot. nr. 16/27.11.2018 Modalități de plată a cotizațiilor și taxelor începând cu 
01.01.2019 (sistare încasări în numerar de către 
secretariatele filialei) 

Hot. nr. 17/27.11.2018 Aprobare buget venituri-cheltuieli pentru 2019 

Hot. nr. 18/27.11.2018 Raportare trimestrială pentru grupurile de lucru de la 
nivelul filialei 

Hot. nr. 19/27.11.2018 Aprobare pachete de parteneriat pentru 2019 

Hot. nr. 20/27.11.2018 Aprobare calendar ședințe ordinare CCT pentru 2019 

Hot. nr. 21/27.11.2018 Sesizarea Comisiei teritoriale de disciplină privind 
abaterile disciplinare identificate de către vicepreședinți 
în procesul de eliberare a dovezilor de luare în evidență 
a proiectelor de arhitectură. 

Hot. nr. 22/12.02.2019 Desemnarea dlui arh. Ion Cristian Șandru ca 

reprezentant CCT pentru sesizările înaintate comisiei 
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teritoriale de disciplină. 

Hot. nr. 23/12.02.2019 Transmiterea în atenția Comisiei Teritoriale de 

Disciplină, spre analiză, a 7 cazuri de abateri 
disciplinare identificate de vicepreședinții Filialei în 

procesarea cererilor de luare în evidență a proiectelor 

de arhitectură sau în alte contexte 

Hot. nr. 24/05.04.2019 Radierea administrativă din TNA a arh. Băcilă Florin 

Silviu și a arh. stg. Cosma Ana Maria. 

Hot. nr. 25/14.05.2019 Revocarea din funcția de vicepreședinte al filialei a 

dnei arh. Cristina Maria Miu, ca urmare a cererii de 

demisie depusă la filială în data 14.02.2019. 
Numirea dnei arh. Martha Toth, în funcția de 

vicepreședinte al Filialei. 

Hot. nr. 26/14.05.2019 Stabilirea cuantumului taxei de administrare și 
funcționare a Filialei aferent arhitecților stagiari și 
conductorilor stagiari, care pe parcursul anului își 
dobândesc dreptul de semnătură. 

Hot. nr. 27/14.05.2019 Rambursarea anticipată a sumei de 70.000 lei din 

soldul creditului aflat în derulare la Libra Bank pentru 

diminuarea ratei lunare. 

Hot. nr. 28/14.05.2019 Aprobarea raportului de execuţie bugetară de venituri 
şi cheltuieli pe anul financiar 2018. 

Hot. nr. 29/14.05.2019 Transmiterea în atenția Comisiei Teritoriale de 

Disciplină, spre analiză, a 2 cazuri de abateri 
disciplinare identificate de vicepreședinții Filialei în 

procesarea cererilor de luare în evidență a proiectelor 

de arhitectură sau în alte contexte. 

Hot. nr. 30/14.05.2019 Desemnarea dnei arh. Ileana Albescu ca 

reprezentant al Consiliului de conducere teritorial al 
OAR Filiala Sibiu-Vâlcea în cazurile de abateri 
disciplinare sesizate Comisiei Teritoriale de Disciplină 

de către Consiliul de conducere teritorial, în calitate 

de pârât, conform prevederilor HCCT nr. 29 din data 

de 14.05.2019. 

Hot. nr. 31/24.09.2019 Transmiterea în atenția Comisiei Teritoriale de 

Disciplină, spre analiză, a 16 cazuri de abateri 
disciplinare identificate de vicepreședinții Filialei în 

procesarea cererilor de luare în evidență a proiectelor 

de arhitectură sau în alte contexte 

Hot. nr. 32/24.09.2019 Radierea administrativă din TNA a dnei arh. Curtean 

Ana Maria, a dlui arh. Voiciulescu Constantin, a dlui 
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arh. Andrei Ion și a dnei arh. Popescu Paula. 

Hot. nr. 33/24.09.2019 Completarea/modificarea hotărârii CCT nr. 26 din 

14.05.2019 privind taxa de administrare si funcționare 

a Filialei stabilită prin Hotărârea Conferinței Teritoriale 

Extraordinare nr. 4 din 09 noiembrie 2018. 

Hot. nr. 34/12.11.2019 Inițiativă în sprijinul arhitecților aflați în concediu de 

maternitate și de creștere a copiilor. 

Hot. nr. 35/12.11.2019 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filialei 
Sibiu Vâlcea a O.A.R. pentru anul 2020. 

Hot. nr. 36/12.11.2019 Pachetele de parteneriat ale Filialei Sibiu Vâlcea a 

O.A.R. pentru anul 2020. 

Hot. nr. 37/24.09.2019 Calendarul şedinţelor Consiliului Teritorial de 

Conducere pentru anul 2020 (11 februarie, 09 iunie, 
22 septembrie, 10 noiembrie). 

Hot. nr. 38/26.11.2019 Dispunere radiere membri din TNA 

Hot. nr. 39/11.02.2020 Amânare termene de plata taxa de administrare si 
functionare anul 2020. 

Hot. nr. 40/11.02.2020 Completare hotărâre taxa de administrare referitor 

la transferul membrilor către alte filiale. 

Hot. nr. 41/11.02.2020 Organizare Conferință teritorială extraordinară în data 
de 15.05.2020 organizare Conferință teritorială 
extraordinară în data de 15.05.2020 

Hot. nr. 42/24.03.2020 Sesizarea comisiei teritorială de disciplină cu privire 

abateri disciplinare identificate de CDT 

Hot. nr. 43/28.04.2020 Dispunere radiere membri din TNA 

Hot. nr. 44/28.04.2020 Amânare termene de plata taxa de administrare si 
functionare anul 2020 

Hot. nr. 45/28.04.2020 Amânare Conferință teritorială din data de 

15.05.2020. 

Hot. nr. 46/28.04.2020 Aprobarea raportului privind execuția bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul financiar 2019. 

Hot. nr. 47/31.08.2020 Sesizarea comisiei teritorială de disciplină cu privire 

abateri disciplinare identificate de CDT 

Hot. nr. 48/24.09.2019 Aprobare contribuție filiala la suportarea costurilor 

SIOAR 

Hot. nr. 49/22.09.2020 Organizare Conferință teritorială extraordinară în 

data de 30.10.2020. 

Hot. nr. 50/22.09.2020 Aprobare consultații juridice gratuite pentru membrii 
filialei. 

Hot. nr. 51/22.09.2020 Aprobarea recuperării datoriile restante de la 
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membri mai vechi de 3 ani 

Hot. nr. 52/22.09.2020 Aprobarea rambursării anticipate din soldul 
creditului de la Libra Bank 

Hot. nr. 53/22.09.2020 Aprobare rectificare buget anul 2020. 

Hot. nr. 54/20.10.2020 Amânare Conferință teritoriala extraordinara din 

30.10.2020 

Hot. nr. 55/10.11.2020 Aprobare majorare cuantum taxă dovada 

Hot. nr. 56/10.11.2020 Suspendare taxă de administrare și funcționare a 

filialei pentru anul 2021 

Hot. nr. 57/10.11.2020 Aprobare buget venituri și cheltuie pentru anul 2021 

Hot. nr. 58/10.11.2020 Dispunere radiere membri din TNA 

Hot. nr. 59/10.11.2020 Calendar ședințe CCT anul 2021. 

Hot. nr. 60/09.02.2021 Aprobarea recuperării datoriile restante de la membri 
mai vechi de 3 ani 

Hot. nr. 61/09.02.2021 Aprobare pachete parteneriat filială pentru anul 2021 

Hot. nr. 62/09.02.2021 Dispunere radiere membri din TNA  

Hot. nr. 63/09.02.2021 Aprobare proiecte culturale filială  

Hot. nr. 64/02.03.2021 Sesizarea comisiei teritorială de disciplină cu privire 
abateri disciplinare identificate de CDT  

Hot. nr. 65/18.05.2021 Aprobarea raportului privind execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2021 

Hot. nr. 66/18.05.2021 Dispunere radiere membri din TNA  

Hot. nr. 67/18.05.2021 Sesizarea comisiei teritorială de disciplină cu privire 
abateri disciplinare identificate de CDT 

Hot. nr. 68/09.11.2021 Aprobare majorare indemnizații foruri de conducere 
filială 

Hot. nr. 69/09.11.2021 Aprobare buget venituri și cheltuieli pentru anul 2022 

Hot. nr. 70/09.11.2021 Sesizarea comisiei teritorială de disciplină cu privire 
abateri disciplinare identificate de CDT 

Hot. nr. 71/09.11.2021 Aprobare initiere demers legal impotriva PUD 
Distributiei, Sibiu 

Hot. nr. 72/09.11.2021 Aprobare pachete parteneriat filială pentru anul 2022 

Hot. nr. 73/09.11.2021 Aprobare calendar evenimente pentru anul 2022 

Hot. nr. 74/09.11.2021 Calendar ședințe CCT anul 2022 

Hot. nr. 75/08.02.2022 Aprobarea recuperării datoriile restante de la membri 
mai vechi de 3 ani 

Hot. nr. 76/08.02.2022 Dispunere radiere membri din TNA  

Hot. nr. 77/08.02.2022 Aprobarea începerea demersurilor legale, pentru 
revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 413 din 
25.11.2021 privind aprobarea documentației de 
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urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Demolare 
construcții existente, construire parc retail, amenajare 
incintă și împrejmuire proprietate în Mun. Sibiu, str. 
Fabricii, nr. 2, jud. Sibiu pentru încălcarea dispozițiilor 
Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Sibiu 
aprobat prin HCL nr. 165/58.04.2011, UTR RiM 

Hot. nr. 78/08.02.2022 Sesizarea comisiei teritorială de disciplină cu privire 
abateri disciplinare identificate de CDT 

Hot. nr. 79/08.02.2022 Aprobarea organizării proiectului cultural Bienala de 
Arhitectură A6-2022 

Hot. nr. 80/08.02.2022 Aprobarea organizării proiectului cultural Școala de 
Vară. Restaurare frescă, sediu Sibiu, str. Mitropoliei 
nr.17 

Hot. nr. 81/08.02.2022 Aprobarea organizării proiectului cultural_Platformă de 
comunicare a breslei cu publicul 

Hot. nr. 82/08.02.2022 Aprobarea organizării proiectului cultural_Școala de 
vară.Dealu Frumos 

Hot. nr. 83/08.02.2022 Organizare Conferință teritorială ordinară în data de 
20.05.2022 

Hot. nr. 84/08.02.2022 Suspendare taxă de administrare și funcționare pe anul 
2022 

 
 

Colegiul director teritorial 
 
CDT mandat 2018-2022, perioada 19 mai 2018 - prezent 
 
Nr. ședinte:   

  

2018 – 14 ședințe 

2019 – 32 ședințe 

2020 – 29 ședințe 

2021 – 34 ședințe 

2022 -  11 ședințe 

 
Nr. hotărâri:  18 

 

Nr./ dată hotărâre Detalii 

Hot. nr. 1/05.02.2019 Desemnare secretar comisie teritorială de disciplină 

Hot. nr. 2/05.02.2019 Externalizare servicii contabile 

Hot. nr. 3/26.03.2019 Actualizare TTA pe site filială 
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Hot. nr. 4/26.03.2019 Achitare cereri de dovezi procesate si aprobate 

Hot. nr. 5/23.07.2019 Desemnare responsabil filiala_operator date personale 

Hot. nr. 6/01.10.2019 Aprobare valori indemnizatii membri CT Disciplina 

Hot. nr. 7/29.10.2019 Aplicare sanctiune arh. Gutt Adriana 

Hot. nr. 8/06.05.2020 Scutire cotizație și taxa administrare Paraschiv Bianca 
Maria, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului de 
Conducere Teritorial al Filialei Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 
34 din 12.11.2019 privind sprijinul arhitecților aflați în 
concediu de maternitate și de creștere a copiilor 

Hot. nr. 9/20.08.2020 Scutire cotizație și taxa administrare Văcar Neamțu Ana, 
în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului de 
Conducere Teritorial al Filialei Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 
34 din 12.11.2019 privind sprijinul arhitecților aflați în 
concediu de maternitate și de creștere a copiilor 

Hot. nr. 10/03.11.2020 Majorare salariu secretar operator Iovan Maria 

Hot. nr. 11/17.11.2020 Modificare cuantum cotizatie arh. Marius Teodorescu 

Hot. nr. 12/12.01.2021 Rambursare anticipată a soldului creditului LibraBank 

Hot. nr. 13/20.01.2021 Scutire cotizație și taxa administrare Stanciu Mara 
Georgiana, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului 
de Conducere Teritorial al Filialei Sibiu-Vâlcea a O.A.R. 
nr. 34 din 12.11.2019 privind sprijinul arhitecților aflați 
în concediu de maternitate și de creștere a copiilor. 

Hot. nr. 14/26.01.2021 Scutire cotizație și taxa administrare arh Oana Păștean, 
în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului de 
Conducere Teritorial al Filialei Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 
34 din 12.11.2019 privind sprijinul arhitecților aflați în 
concediu de maternitate și de creștere a copiilor. 

Hot. nr. 15/09.03.2021 Scutire cotizație arh. Moldovan Andra, în temeiul 
prevederilor Hotărârii Consiliului de Conducere 
Teritorial al Filialei Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 34 din 
12.11.2019 privind sprijinul arhitecților aflați în 
concediu de maternitate și de creștere a copiilor. 

Hot. nr. 16/16.03.2021 Aprobare oferta firma Solid Construct SRL pentru 
lucrările de  reparare acoperiș și reabilitare fațadă 
pentru  imobilul din  Municipiul Sibiu, strada 
Mitropoliei, nr.17. 

Hot. nr. 17/04.11.2021 Scutire cotizatie integrală_ arh. Chiorean Maria 
Alexandra. 

Hot. nr. 18/05.04.2022 Aprobare calendar Conferință teritorială_20.05.2022 
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1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala 
respondentă cu membrii consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul 
în care este realizat transferul de informații, consultarea între membrii Consiliului 
național și membrii forurilor de conducere teritoriale; 
 
 
În perioada cuprinsă între momentul preluării mandatului și momentul întocmirii 
prezentului raport, membrii colegiului director au inițiat întâlniri de dialog cu 
membrii filialei, după cum urmează: 

 
12 iulie 2018 – sesiune de dialog în continuarea seminarului tehnic susținut de 
Neotehnic. Subiectele propuse să fie discutate au fost: relațiile cu autoritățile 
emitente a avizelor și autorizațiilor necesare breslei, inițierea unei platforme de 
comunicare între membrii filialei, teme de interes pentru întâlnirile de dialog 
ArhitecTonic. În urma întâlnirii a fost creat grupul de discuții pe Facebook Arhitecți 
Sibiu-Vâlcea care, în prezent, a ajuns la 99 membri.  

 
11 septembrie 2018 – întâlnire de dialog cu membrii din județul Sibiu în perioada de 
transparență decizională a documentelor supuse aprobării Conferinței teritoriale 
extraordinare din noiembrie 2018. Au fost prezentate și discutate proiectul 
regulamentului propriu al filialei, activitatea forurilor de conducere de la preluarea 
mandatului și până în momentul întâlnirii (nr. ore de lucru), situația financiară 
dificilă a filialei și alternativele de instituire a unei taxe de funcționare și 
administrare a filialei care ar putea genera venituri suplimentare care să permită 
funcționarea acesteia în bune condiții.. 

 
12 septembrie 2018 – întâlnire de dialog cu membrii din județul Vâlcea în perioada 
de transparență decizională a documentelor supuse aprobării Conferinței teritoriale 
extraordinare din noiembrie 2018. Au fost prezentate și discutate aceleași subiecte 
ca și în cazul întâlnirii cu membrii din Sibiu. 
 
 
În vederea dezvoltării unui dialog constant cu membrii din Vâlcea, arh. Cristina-
Maria Miu, în perioada în care a avut calitatea de vicepreședinte filială și 
coordonator al punctului de lucru din Rm. Vâlcea, a inițiat 4 întâlniri de dialog 
(04.06.2018, 14.06.2018, 19.07.2018, 07.12.2018) în cadrul cărora le-a prezentat 
concluziile ședințelor CCT, CDT, CN, rezultatele Conferinței Naționale OAR, dar și 
subiecte punctuale, de interes, precum: conținutul cadru al planului de situație, 

https://www.facebook.com/groups/204998550186823/
https://www.facebook.com/groups/204998550186823/


 

 
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ SIBIU-VÂLCEA 
Sediu: Str. Mitopoliei nr. 17, 550179 Sibiu,  jud. Sibiu, România  
Cod fiscal:  14244706  |  Banca:  BRD GSG  |  IBAN: RO85BRDE330SV24073013300 

Întocmit / redactat de:  
Anita Stanca 
 
Data: 30.06.22 | Pag. 12 din 
52 

 

Str. Mitropoliei nr. 17 
550179 Sibiu, jud. Sibiu 
 

T: +40 (0)269 215 251 
F: +40 (0)269 215 251 
E: contact@oarsbvl.ro 
W: www.oarsbvl.ro 

propuneri pe marginea inițiativei MDRAP privind performanța energetică a 
clădirilor. 
 
13 februarie 2019 – întâlnire de dialog cu membrii din județul Vâlcea pentru o 

consultare în ceea ce priveste problematica locala ce poate genera dialog intre 

reprezentantii filialei și autoritati (Primărie, Consiliu Județean, ISC, DJC). 
 
12 noiembrie 2019 - dezbatere profesională, cu membrii din județul Sibiu, în 

legătură cu dezvoltarea urbană a zonei străzilor Autogării și Distribuției, în cadrul 
căreia a fost prezentat Planul Urbanistic Zonal "Restructurare urbană - 
Dezvoltare activități comerciale cu caracter tertiar și dezvoltare rezidențială". 
 
În data de14.02.2019 doamna arh. Cristina-Maria Miu, vicepreședinte filială și 
coordonator al punctului de lucru din Rm. Vâlcea și-a depus cererea de demisie din 
funcția de vicepreședinte. În cadrul ședinței Consiliului teritorial de conducere din 14 
mai 2019 s-a aprobat cererea de demisie a dnei arh. Miu Cristina Maria și a fost 
numită dna arh. Martha Toth, în funcția de vicepreședinte al Filialei, membru al 
Colegiului Director Teritorial. 
 
 
1.4. Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 
 
Comisia teritorială de disciplină 

 
CTD mandat 2018-2022, perioada 19 mai 2018 - prezent 
 
Nr. ședinte:   

  

2019 – 10 ședințe 

2020 – 7 ședințe 

2021 – 25 ședințe 

 
Nr. hotărâri: 2 

 
Hot. nr. 1/05.02.2021 - Propunere CND aplicarea sancțiunii de suspendare, pe o 
perioadă de 12 luni, a calității de membru OAR pentru  dl. c. arh. Sergiu Popescu ( 
dosare 11/2019, 21/2019 și 2/2020) 
Hot. nr. 2/13.10.2021 -  Se ia act de Hot nr.4/01.02.2021 referitor la sancțiunea dnei 
arh. Ioan Marcela Maria si se distribuie dosarul nr.21/2021 completului 1. 
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În cadrul Comisiei teritoriale de disciplină, desemnată pentru mandatul 2018 – 
2022, au avut loc 2 demisii din care una a președintelui Comisiei, dl arh. Laschescu 
Dorin și una a membrului arh. Șuvaina Lucian. Ca urmare a demisiei președintelui, în 
data de 09.08.2019, a avut loc sedința pentru desemnarea noului președintelui. În 
urma votului secret exprimat de membrii prezenți ai comisiei ca președinte al 
comisiei a fost desemnat dl. arh. Vlad Pîrvu. De asemenea, dna arhitect Ioan 
Marcela Maria și-a pierdut statutul de membru al Comisiei teritoriale de disciplină 
ca urmare a sancțiunii de vot de blam primită din partea Comisiei Naționale de 
Disciplină 

 
În anul 2019 au fost înregistrate 30 sesizări privind abateri disciplinare, dintre care 
24 de sesizări privind abateri disciplinare identificate de către membrii colegiului 
director împuterniciți să elibereze dovezile de luare în evidență a proiectelor de 
arhitectură în procesul verificării cererilor. Acestea au fost transmise de către 
Consiliul de conducere teritorial, spre analiză, Comisiei teritoriale de disciplină în 
urma Hotărârilor CCT nr. 23 din 12.02.2019, nr. 29/14.05.2019 și nr. 31/24.09.2019. 
 
În anul 2021 au fost înregistrate 3 sesizări privind abateri disciplinare.  
Au fost aprobate  de către Consiliul de conducere teritorial, prin Hotărârile CCT nr. 
64 din 02.03.2021, nr. 67 din 18.05.2021 și nr. 70 din  09.11.2021,  21 de sesizări 
privind abateri disciplinare identificate de către membrii colegiului director 
împuterniciți să elibereze dovezile de luare în evidență a proiectelor de arhitectură 
în procesul verificării cererilor, acestea urmând să fie transmise Comisiei Teritoriale 
de Disciplină 

 
Au avut loc ședințe administrative, de consultanță juridică, pentru asigurarea 
încadrării activității comisiei și a hotărârilor în legislația de specialitate, civilă și 
penală și 15 audieri ale părților din dosarele aflate în procedură de judecare, 
grupate în cadrul a 4 ședințe de judecată. 
Dosarele pe rol sunt în procedură de judecare, în fazele de cercetare, deliberare sau 
pronunțare, în funcție de caz. 
 
Până în momentul raportării, comisia de disciplină a soluționat 3 dosare: 11/2019, 
21/2019, 2/2020. 
 
Comisia teritorială de cenzori 
 
CTC mandat 2018-2022, perioada 19 mai 2018 - prezent 
Nr. ședinte:                          3  
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Comisia teritorială de cenzori desemnată pentru mandatul 2018 – 2022 s-a 

întrunit o singură dată pe fiecare an, ocazie cu care s-a analizat și aprobat execuțiile 
bugetare  
 
 
1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 

 
Grupuri de lucru mandat 2018 – 2022, 19 mai 2018 - prezent 
 
La nivelul filialei au fost constituite 8 grupuri de lucru prin HCCT 06/29.05.2018 și un 
grup de acțiune rapidă prin HCCT 13/27.11.2018 a fost constituit un grup de acțiune 
rapidă, după cum urmează: 
 
1. GL stagiu - responsabil vicepreşedinte arh. Martha Toth; membri: arh. Cristina 

Maria Miu, arh. Andrei Reche, arh. Raluca Ispas, arh. Dumitru Bogdan Şerban. 
2. GL dezvoltare profesională continuă - responsabil vicepreşedinte arh. Martha 

Toth; membri: arh. Andrei Reche, arh. Ioan Veliciu, arh. Raluca Ispas, arh. 
Cristina Maria Miu. 

3. GL concursuri & expoziţii - responsabil vicepreşedinte arh. Mihai Ţucă; membri: 
arh. Victor Moraru, arh. Andrei Reche, arh. Ioan Veliciu, arh. Martha Toth, arh. 
Bogdan Gogoci 

4. GL sesizări - responsabil vicepreşedinte arh. Mihai Ţucă; membri: arh. Ileana 
Albescu, arh. Alexandru Cibu-Deaconu, arh. Eduard Spindler 

5. GL amenajare sediu – responsabil: trezorier arh. Ioan Brad; membri interesaţi: 
arh. Victor Moraru,  arh. Ileana Albescu, arh. Ligia Nistor, arh. Mihai Ţucă, arh. 
Martha Toth, arh. Cristina Miu, arh. Ion Cristian Şandru; 

6. GL regulamente şi legislaţie - responsabil vicepreşedinte arh. Mihai Ţucă; 
membri: arh. Alexandru Cibu-Deaconu, arh. Bogdan Gogoci; 

7. GL parteneriate - responsabil vicepreşedinte arh. Ileana Albescu; membri: arh. 
Ioan Veliciu; 

8. GL dialog cu administraţia - responsabil vicepreşedinte arh. Ileana Albescu; 
membri: arh. Alexandru Cibu-Deaconu, arh. Ioan Veliciu, arh. Ligia Nistor, arh. 
Mihai Ţucă, arh. Raluca Ispas, arh. Eduard Spindler. 

9. Grup de acțiune rapidă  - responsabil președinte arh. Ion Cristian Șandru. Dintre 
membrii CCT s-au înscris arh. Ioan Veliciu, arh. Ligia Nistor, c.arh. Popa Tudor 
Ștefan și arh. Eduard Spindler, acest grup fiind deschis tuturor membrilor filialei.  

 
 
 
1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul 
autorităților administrației publice locale / an; 
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Din CTATU (Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism) Sibiu fac parte 
în prezent următorii membri ai Filialei: 
 

- arh. Ion Cristian Șandru, arhitect cu drept de semnătură (TNA 4683), 
specialist atestat RUR, expert tehnic judiciar atestat de Ministerul 
Justiției, diriginte de șantier autorizat ISC, președinte filială – membru 
titular CTATU; 

- arh. Radu Mihail Trăușan - arhitect cu drept de semnatură (TNA 5113), 
specialist atestat RUR, specialist atestat MCC – membru titular CTATU; 

- arh. Ioan Brad – arhitect cu drept de semnatură (TNA 893), specialist 
atestat RUR, trezorier filială – membru titular CTATU; 

- arh. Mihai Țuca, arhitect cu drept de semnătură (TNA 2821), specialist 
atestat RUR, specialist atestat MCC, vicepreședinte filială – membru 
supleant CTATU. 

 
Din CTATU (Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism) Vâlcea, ca 
reprezentanți ai filialei, nefiind însă nominalizați de aceasta, fac parte în prezent 
următorii membri ai Filialei: 
 

- arh. Maria-Cristina Miu, arhitect cu drept de semnătură (TNA 903), 
membru Consiliu de Conducere Teritorial al Filialei Sibiu Vâlcea – 
membru titular CTATU; 

- arh. Ion Ghica - arhitect cu drept de semnatură (TNA 3230), specialist 
atestat RUR – membru titular CTATU; 

- arh. Dorin Rădulescu – arhitect cu drept de semnatură (TNA 904), 
specialist atestat RUR – membru titular CTATU; 

- arh. Adrian Ciocănău, arhitect cu drept de semnătură (TNA 436), 
specialist atestat RUR– membru titular CTATU; 

- arh. Ion Liviu Drăghici, arhitect cu drept de semnătură (TNA 4311) – 
membru titular CTATU; 

- arh. Ana Maria Șerban, arhitect cu drept de semnătură (TNA 5104) – 
membru titular CTATU; 

 
 
În cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul 
Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Orașului Cisnădie, fac 
parte din comisie, următorii membri ai filialei: arh. Bucur Ioan – membru titular, 
Cibu Deaconu Alexandru – membru titular, arh. Sima Mihai – membru titular, arh. 
Trăușan Radu Mihail – membru titular și un reprezentant al Ordinului Arhitecților 
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din România, din lista transmisă (arh. Țucă Mihai, arh. Nistor Ligia Maria, arh. 
Găvozdea Maria Cristina, arh. Bordean Anca, arh. Roșca Gabriel Adrian). 
 
Există și alți membri din filială care fac parte din comisii tehnice de amenajare a 
teritoriului și urbanism, unii ca reprezentanți ai filialei, nefiind însă nominalizați de 
aceasta (arh. Negoiță Doina, arh. Rădulescu Dorin, arh. Popescu Constantin – CTATU 
Drăgășani, arh. Mircea Ștefănescu – CTATU Mediaș), alții reprezentând alte 
organizații (ex. arh. Victor Moraru, arh. Dorin Boilă reprezentând UAR). 
 
 
În cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Sibiu fac parte: 
 

- arh. Mihai Țuca, arhitect cu drept de semnătură (TNA 2821), specialist 
atestat RUR, specialist atestat MCC, vicepreședinte filială, ca membru 
cu drept de vot 

- arh. Radu Trăușan, arhitect cu drept de semnătură (TNA 5113), 
specialist atestat RUR, specialist atestat MCC, ca membru cu drept de 
vot 

 
Ca urmare a invitației Primăriei Municipiului Sibiu de a desemna 3-4 reprezentanți ai 
Filialei de a face parte din grupul de lucru constituit la nivelul PMS în contextul 
elaborării unui nou Plan Urbanistic General, Filiala a propus ca reprezentanți pe arh. 
Ioan Cristian Șandru – președinte filială, arh. Mihai Țucă – vicepreședinte filială, arh. 
Ioan Brad – trezorieri filială, arh. Andreea Tănase – membru filială. 
 
Reprezentanții Filialei din cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism a Primăriei Municipiului Sibiu au solicitat comisiei ca autorii 
documentațiilor pentru obținerea avizelor de oportunitate să aibă posibilitatea de 

a-și prezenta și susține proiectele în cadrul ședințelor CTATU. După un inițial 
acord verbal, în ultima ședință CTATU, care a avut loc în data de 14.05.2020, 
am fost informați de către doamna Primar că susținerea avizelor de oportunitate 

nu va mai fi posibilă. 
Astfel că filiala a inițiat o dezbatere online pe tema “Susținerea documentațiilor 

pentru avizele de oportunitate în cadrul ședințelor CTATU Sibiu”, în data de 

26.05.2020. 
După dezbatere filiala a revenit cu solicitarea, fiind aprobată și acceptată, astfel 
că în prezent autorii pot susține documentațiile aferente avizelor de oportunitate 

în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Primăriei 
Municipiului Sibiu. 
 
Primăria Municipiului Sibiu a inițiat un concurs de soluții cu tema “Actualizare 
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Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu”. Din juriul concursului au făcut 
parte: arh. Ion Cristian Șandru și arh. Mihai Țucă. 
 
 
1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de 
arhitectură / an; 
 
 
Consiliul de Conducere Teritorial, întrunit în data de 29.05.2018, a împuternicit, pe 
cei trei vicepreședinți să verifice cererile de luare în evidență a proiectelor de 
arhitectură, semnând dovezile eliberate (HCT 05/29.05.2018). 
 
Prin activitatea specifică acestei responsabilități, membrii colegiului director 
responsabili au identificat 

- în anul 2018 -  13 situații de abateri disciplinare (depăsire competențe, 
semnătură de complezență, fals în declarații), prezentându-le Consiliului de 
Conducere Teritorial întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2018, 
acesta aprobând înaintarea a 12, spre analiză, comisiei teritoriale de 
disciplină (HCCT 21/27.11.2018). 

- în anul 2019 -  24 situații de abateri disciplinare (depăsire competențe, 
semnătură de complezență, fals în declarații), prezentându-le Consiliului de 
Conducere Teritorial, acesta aprobând și transmițând spre analiză, comisiei 
teritoriale de disciplină (Hotărârile CCT nr. 23 din 12.02.2019, nr. 
29/14.05.2019 și nr. 31/24.09.2019). 

- în anul 2020 -  10 situații de abateri disciplinare (depășire competențe, 
semnătură de complezență, fals în declarații), prezentându-le Consiliului de 
Conducere Teritorial, acesta aprobând și transmițând spre analiză, comisiei 
teritoriale de disciplină (Hotărârile CCT nr. 42 din 11.02.2020 și nr. 
47/28.04.2020). 

- în anul 2021 - 16 situații de abateri disciplinare (depășire competențe, 
semnătură de complezență, fals în declarații), prezentându-le Consiliului de 
Conducere Teritorial, acesta aprobând și transmițând spre analiză, comisiei 
teritoriale de disciplină (Hotărârile CCT nr. 64 din 02.03.2021, nr. 67 din 
18.05.2021 și nr. 70 din  09.11.2021) 

- în anul 2022 - 4 situații de abateri disciplinare (depășire competențe, 
semnătură de complezență, fals în declarații), prezentându-le Consiliului de 
Conducere Teritorial, acesta aprobând și transmițând spre analiză, comisiei 
teritoriale de disciplină (Hotărârile CCT nr. 78 din 08.02.2022). 
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1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea 
înregistrată; 
 
 
Eveniment DPC (EVFP) #1 

Data: 14.03.2019 

Agenda: 
- Curs Legislația Construcțiilor, modul I 
lectori: av. Marius Vulcan, arh. Alexandru Găvozdea 

- Dezbatere profesională: Certificarea profesională a firmelor din construcții 
 Invitați: arh. Alexandru Găvozdea - președinte OAR, 
 arh. Alexandru Răuță – președinte OAR Filiala Argeș 

- prezentare a produselor BelProfile, partenerul tehnic al acestei ediții, tema 

prezentării fiind “Sisteme Plane de Invelitoare“.. 
 
Nr. participanți: au participat 38 de membri ai OAR Filiala Sibiu-Vâlcea, dar și 
studenți arhitecți din cadrul UAUIM și ingineri proiectanți de structuri de 

rezistență. 
 
Eveniment DPC (EVFP) #2 

Data: 13.06.2019 

Agenda: 
- Curs Legislația Construcțiilor, modul II 
lectori: av. Marius Vulcan, arh. Alexandru Găvozdea 

- Prezentare UDM – metodologie de planificare participativă 

- Invitați: arh. Maria GĂVOZDEA, arh. Rudolf Gräf, arh. Tommi MÄKYNEN, 
arh. Andreea TĂNASE 

- Prezentare tehnică SICERAM – cărămidă cu izolație încorporată, planșeul 
ceramic 

 
Nr. participanți: au participat 45 arhitecți, membri ai OAR Filiala OAR Sibiu Vâlcea și 
ai filialelor partenere – Hunedoara și Alba, ingineri proiectanți de 

structuri de rezistență și reprezentanți de vânzări SC Ambient SA. 
 
 
 
 
 
 
 
Eveniment DPC (EVST) #3 
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Data: 07.11.2019 

 
Agenda: 
- Curs Legislația Construcțiilor, modul III 
lector: av. Marius Vulcan 

- Prezentare Prezentare ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul 
rural ZONA VÂLCEA și ȚARA LOVIȘTEI 
Invitat: conf. Dr. arh. Lorin NICOLAE 

- Prezentare tehnică LINDAB – cărămidă cu izolație încorporată, planșeul 
ceramic 

Nr. participanți: au participat 45 de persoane, membri ai OAR Filiala OAR 
SibiuVâlcea și ai filialelor partenere – Hunedoara și Alba, ingineri proiectanți de 

structuri de rezistență și reprezentanți de vânzări SC LINDAB SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eveniment DPC (EVST) #4  
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Data: 12.12.2019 

 

 
 
Agenda: 
- Curs Legislația Construcțiilor, modul IV 

lector: av. Marius Vulcan 

- Prezentare Pavilionul Național al României la Dubai Expo 2020 – Proiectul 
New Nature al biroului de arhitectură CUMULUS a câștigat locul I la 

concursul de soluții pentru Pavilionul Național al României la EXPO 2020 

Dubai. 
Invitat: arh. Andrei CUMPĂNĂȘOIU 

- Prezentare tehnică MELINDA IMPEX INSTAL – soluții Loxone pentru case 

inteligente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eveniment DPC (EVFP) #5 
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Data: 07.03.2020-08.03.2020 

 

 
Agenda: 
- Curs la Sibiu „Întocmirea antemăsurătorilor, devizului general și devizelor 

de construcții” 

- lector: Liliana Rusu, absolventă a Institutului de Construcții București, 
care în prezent activează în cadrul departamentului Tehnic-Ofertare, cu 

implicare în diverse proiecte din țară, precum: extinderea și remodelarea 

funcțională a sediului Universității Naționale de Arte București – 

actualizare proiect, 2017; lucrări de construcții, inclusiv organizare de 

șantier pentru proiectul de restaurare dedicat ansamblului brâncovenesc 

Potlogi – revizuire proiect, 2013; consolidarea, restaurarea și 
conservarea Arcului de Triumf, București – documente pe parcursul 
execuției, 2013 

- Participanților le-a fost prezentat modul de întocmire corectă a 

antemăsurătorilor, a devizului general și devizelor pentru lucrările de 

construcții, cu trimitere la legislația în vigoare. S-a discutat momentul, 
structurarea, forma antemăsurătorii, cantitățile de lucrări și 
corespondența cu proiectul, capitolele de cheltuieli ale devizului general. 
 
Nr. participanți: au participat 38 de membri ai OAR Filiala Sibiu-Vâlcea, dar și 
studenți arhitecți din cadrul UAUIM și ingineri proiectanți de structuri de 

rezistență. 
 
 
Eveniment DPC (EVFP) #6 
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Data: 27.11.2020-29.11.2020 

 
 
Agenda: 
- Curs online OAR Sibiu-Vâlcea - „Întocmirea antemăsurătorilor, devizului 
general și devizelor de construcții” 

- lector: Liliana Rusu, absolventă a Institutului de Construcții București, 
care în prezent activează în cadrul departamentului Tehnic-Ofertare, cu 

implicare în diverse proiecte din țară, precum: extinderea și remodelarea 

funcțională a sediului Universității Naționale de Arte București – 

actualizare proiect, 2017; lucrări de construcții, inclusiv organizare de 

șantier pentru proiectul de restaurare dedicat ansamblului brâncovenesc 

Potlogi – revizuire proiect, 2013; consolidarea, restaurarea și 
conservarea Arcului de Triumf, București – documente pe parcursul 
execuției, 2013 

- Participanților le-a fost prezentat modul de întocmire corectă a 

antemăsurătorilor, a devizului general și devizelor pentru lucrările de 

construcții, cu trimitere la legislația în vigoare. S-a discutat momentul, 
structurarea, forma antemăsurătorii, cantitățile de lucrări și 
corespondența cu proiectul, capitolele de cheltuieli ale devizului general. 
 
Nr. participanți: au participat 39 arhitecți, membri ai OAR Filiala OAR Sibiu Vâlcea și 
ai altor filiale Hunedoara, Iași, București, Dunărea de Jos și Alba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eveniment DPC (EVFP) #7  
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Data: 22.04.2021 

 

 
Agenda:  

- cursul online cu tema Casa nZEB noua legislație pentru construcții din 2021  
- lector: domnul Marius Șoflete, inginer constructor și proiectant specializat 

de case pasive și cofondatorul biroului de proiectare Inginerie Creativă. 
Toată experiența de proiectare și execuție acumulată a transpus-o în cursuri 
aplicate pe care le susține acum în parteneriat cu Ordinului Arhitecților din 
România și cu Institutul de Cercetare în Construcții din București.  

- participanții au aflat ce înseamnă o casă eficientă energetic și care sunt 
cerințele din România (nZEB). 

- deoarece cerințele directivei 2010/31/EU sunt foarte complexe, 
participanții au fost invitați să ne transmită întrebările la care doreau să 
primească răspunsuri în cadrul acestui curs. 

- potrivit directivei 2010/31/EU a Parlamentului European, toate locuințele 
nou construite începând cu anul 2020 pe teritoriul Uniunii Europene trebuie 
să aibă un consum de energie aproape zero (nZEB). Acest standard este 
obligatoriu și în România de la începutul lui 2021. Fără îndeplinirea 
normelor nZEB nu se acordă autorizație de construcție din 2021, iar la 
recepția construcției va trebui să primești un certificat de eficiență 
energetică care să fie conform cu standardele cerute.  

- cursul a fost structurat pe două module de 2 ore:  
1. răspunsuri la întrebările transmise și colectate în formularul de înscriere 
la curs;  
2. Discuții. 
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Nr. participanți: 50 total, din care: 41 de membri ai OAR Filiala Sibiu-Vâlcea, 4 
membri ai OAR Filiala Alba, 2 membri ai OAR Filiala București, 2 membri ai OAR 
Filiala Hunedoara și 1 inginer. 
 
Întrucât am avut solicitări din partea membrilor de a viziona înregistrarea cursului, 
în data de 07 mai, l-am redifuzat, online prin intermediul platformei Zoom Meeting. 
 

 
 
Notă: Activitățile menționate au fost realizate de dna arh. Martha Toth, în 

calitate de coordonator GL Dezvoltare profesională continuă. 
 
 
1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată; 
 

 
Conform demersului de colaborare cu Filiala Teritorială Hunedoara, Filiala 
Teritorială Mureș și Filiala Teritorială Alba ale O.A.R. și la propunerea membrilor 
Colegiului director, evenimentele dedicate stagiarilor au început să fie deschise 
tuturor membrilor interesați, anunțarea acestora fiind făcută în acest sens. 
Evenimentele au fost organizate de către Filiala Sibiu-Vâlcea, acestea având loc la 
sediul din Sibiu (Str. Mitropoliei nr. 17) sau online 

 
Eveniment Stagiu (EVST) #1  
Data:  10.08.2018 

Agenda evenimentului:  
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- dezbatere norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea 
dreptului de semnătură – prezentare/discuții; 

- Arhitectură la fața locului – vizită pe șantierele a două locuințe individuale 
(găzduite de arh. Ion Cristian Șandru și arh. Carmen Șandru, respectiv arh. Anca 
Bordean, arh. Ciprian Pașca, arh. stagiar Ovidu Terchilă) 

 
Nr. participanți: 29 participanți dintre care 20 din Filiala Sibiu-Vâlcea, 6 din Filiala 
Hunedoara, 1 din Filiala Brașov-Covasna-Harghita, 2 din Filiala Muntenia Vest. 
 
Eveniment Stagiu (EVST) #2  
Data: 16.11.2018 

Agenda evenimentului:  
- dezbatere norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură - 

prezentare / discuţii, având ca invitați de dialog pe dl. arh. Tiberiu Bucșa și dl. 
arh. Marius Miclăuș, membri în Comisia Națională de Acordare a Dreptului de 
Semnătură; 

- Arhitectură la fața locului - vizită pe şantier, "Casă de locuit, str. Noica nr. 31, 
Sibiu" (arh. Gabriel Adrian Roșca și arh. Diana Constantinescu) 

- prezentare partener eveniment AluKönigStahl. 
Nr. participanți: 48 participanți dintre care 28 din Filiala Sibiu-Vâlcea, 17 din Filiala 
Alba, 2 din Filiala Hunedoara, 1 din Filiala Brașov-Covasna-Harghita 

 
Eveniment Stagiu (EVST) #3 

Data: 31.01.2019 

Agenda evenimentului: 
- Misiunile Arhitectului – dezbatere (acțiune în cadrul Programului de instruire a 

arhitecților stagiari) 
Invitați: arh. Johannes Bertleff, arh. Liviu Zăgan - membri în Comisia Națională 

de Acordare a Dreptului de Semnătură 

- Vizită pe șantier, "Biserica Evangelica, Piața Huet, FN, Sibiu" 

Autor proiect: arh. Mihai Țucă 

 
- Dezbatere profesională privind Planul de situație necesar emiterii autorizației de 

construire conform Legii nr. 50/1991, Anexa 1. 
Invitați reprezentanți ai instituțiilor relevante: 
• arh. șef Consiliu Județean Sibiu arh. Corneliu Eugen Drăgan 

• arh. șef Sibiu arh. Ioana Urdea, Primăria Municipiului Sibiu 

• urb. Paul Mureșan-Iuga șef serviciu urbanism, Primăria Municipiului Sibiu 

• arh. Gheoghe Pătrașcu, președinte Comisia Zonală a Monumentelor 

Istorice 

• șef birou înregistrare sistematică la OCPI Sibiu ing. Traian Negrita 
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• inspector în construcții ISC Sibiu arh. Marius Teodorescu 

• arh. Raluca Lăzăruț, Arhitect Șef Primăria Municipiului Deva 

• arh. Mădălina Mutu, inspector arhitect Primăria Municipiului Orăștie. 
• av. Marius Vulcan, avocat OAR Filiala Sibiu-Vâlcea; 
 
Moderator: arh. Mihai Țucă, vicepreședinte OAR Filiala Sibiu-Vâlcea 

- prezentare susținută de către partenerul de eveniment, CAPAROL. 
 
Nr. participanți: 59 participanți membri ai OAR Filiala Sibiu Vâlcea și ai filialelor 

OAR partenere - Hunedoara și Alba, dar și membri ai Filialelor teritoriale 

Muntenia Vest, Timiș și București. 
 
 
Eveniment Stagiu (EVST) #4 

Data: 25.04.2019 

Agenda: 
- Prezentare sesiune drept de semnătura 29 martie 2019 (secțiune dedicată 

stagiarilor și îndrumătorilor de stagiu, deschisă tuturor membrilor), prezentare 

susținută de arhitecții Filialei OAR Alba care au dobândit dreptul de 

semnătură în cadrul acestei sesiuni. 
Invitați: arh. Florin Ciorgovean, arh. Răzvan Cârstoi, arh. Sergiu Botaș; 
- Vizită pe șantier – Urban living CD40; CD71, două clădiri cu funcțiuni mixte. 
Adresă șantier: str. Calea Dumbrăvii, nr. 40, 71, Sibiu 

Autori: arh. Ciprian Pașca, arh. Anca Bordean 

- Prezentare GDPR – regulament general privind protecția datelor cu caracter 

personal – Este unul dintre cele mai discutate subiecte din ultima perioadă. 
Vorbim despre noua lege a protecției datelor personale, General Data 

Protection Regulation (GDPR), care vine cu o serie de schimbări pentru toate 

statele Uniunii Europene. 
Invitați: Marian Bănică - reprezentant Setrio Soft Srl, dezvoltator al platformei 
MyBiz. 
- prezentare partener eveniment AluKönigStahl. 
 
Nr. participanți: 39 de arhitecți, membri ai OAR Filiala Sibiu Vâlcea și ai filialelor 

OAR partenere - Hunedoara și Alba. 
 
 
 
 
 
 



 

 
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ SIBIU-VÂLCEA 
Sediu: Str. Mitopoliei nr. 17, 550179 Sibiu,  jud. Sibiu, România  
Cod fiscal:  14244706  |  Banca:  BRD GSG  |  IBAN: RO85BRDE330SV24073013300 

Întocmit / redactat de:  
Anita Stanca 
 
Data: 30.06.22 | Pag. 27 din 
52 

 

Str. Mitropoliei nr. 17 
550179 Sibiu, jud. Sibiu 
 

T: +40 (0)269 215 251 
F: +40 (0)269 215 251 
E: contact@oarsbvl.ro 
W: www.oarsbvl.ro 

Eveniment Stagiu (EVST) #5 – Excursie profesională 

Data: 06.09.2019 

 

 
Agenda: 
- Vizită cartier rezidențial cu 16 locuințe, arh. Mircea Ungureanu; 
- vizita restaurant Werk Hunedoara, Filofi si Trandafir Arhitectură; 
- vizita de șantier Hotel Hunedoara, Filofi si Trandafir Arhitectură; 
- prezentare partener eveniment Cemacom. 
 
Nr. participanți: 39 de arhitecți, membri ai OAR Filiala Sibiu Vâlcea și ai filialelor 

OAR partenere - Hunedoara și Alba. 
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Eveniment Stagiu (EVST) #6 

Data: 01/02 septembrie 2021 

 

 
 
Agenda evenimentului: 
 
I. 01 septembrie – online prin intermediul platformei ZOOM 

 
- Prezentare sesiune drept de semnătura, prezentare susținută de arhitecții 

Filialei OAR Sibiu-Vâlcea care au dobândit dreptul de semnătură în cadrul 
sesiunilor online de acordare a dreptului de semnătură. Invitați: 4 arhitecți 
care au participat la sesiunile de acordare a dreptului de semnătură; 

 
- Prezentare birou de arhitectură ABRUPTARHITECTURA – 

ABRUPTARHITECTURA își propune un discurs centrat pe tema regăsirii 
toposului domestic, a familiarului în spațiul construit. Locurile lui “acasă” 
devin subiecte ale unei căutări mai degrabă intuitive decât programate, 
căutând recuperarea actului zidirii ca întemeiere, ca stăruință într-un loc. 
Invitat: arh. Cosmin Pavel; 

 
II. 02 septembrie a avut loc: 
 

- Vizită pe șantier - SANTIERUL STADIONULUI MUNICIPAL SIBIU. 
 
Moderator: arh. Martha Toth, vicepreședinte OAR Filiala Sibiu-Vâlcea 

 



 

 
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ SIBIU-VÂLCEA 
Sediu: Str. Mitopoliei nr. 17, 550179 Sibiu,  jud. Sibiu, România  
Cod fiscal:  14244706  |  Banca:  BRD GSG  |  IBAN: RO85BRDE330SV24073013300 

Întocmit / redactat de:  
Anita Stanca 
 
Data: 30.06.22 | Pag. 29 din 
52 

 

Str. Mitropoliei nr. 17 
550179 Sibiu, jud. Sibiu 
 

T: +40 (0)269 215 251 
F: +40 (0)269 215 251 
E: contact@oarsbvl.ro 
W: www.oarsbvl.ro 

- prezentare susținută de către partenerul de eveniment, Wienerberger. 
 
Nr. participanți: 27 participanți membri ai OAR Filiala Sibiu Vâlcea și ai filialelor 

OAR partenere - Hunedoara și Alba, dar și membri ai Filialelor teritoriale 

Muntenia Sud Est și Prahova. 
 
Responsabilul de stagiu, arh. Martha Toth, împreună cu stagiarii filialei au mai 
participat la conferințele de stagiu online organizate de OAR Național. 
 
 
1.10. Evenimente profesionale și culturale organizate; 
 
 
În data de 12 iulie 2018 a fost organizat seminarul tehnic „Sisteme de   hidroizolații 
și reparații structuri din beton“ susținut de S.C. NEOTEHNIC MACON SRL, unic 
distribuitor pe piața din România pentru SCHOMBURG Gmbh Germania. 
Agenda: 

- sisteme de hidroizolații; 
- sisteme de reparații și mortare pe bază de ciment; 
- aditiv de hidroizolare în masa betonului. 

Nr. participanți: 31 

 
Notă:  seminarul tehnic a fost continuat de o sesiune de dialog inițiată de către 
membrii Colegiului director teritorial ce au propus membrilor ca subiecte de discuție: 
relațiile cu autoritățile emitente a avizelor și autorizațiilor necesare breslei, inițierea 
unei platforme de comunicare între membrii filialei, teme de interes pentru 
întâlnirile de dialog ArhitecTonic. 
 
În data de 01 februarie 2019 a fost organizat și la Râmnicu Vâlcea seminarul 
tehnic „Sisteme de hidroizolații și reparații structuri din beton“ susținut de S.C. 
NEOTEHNIC MACON SRL, unic distribuitor pe piața din România pentru 

SCHOMBURG Gmbh Germania. 
Agenda: 

- sisteme de hidroizolații; 
- sisteme de reparații și mortare pe bază de ciment; 
- aditiv de hidroizolare în masa betonului. 

Nr. participanți: 21 

 
Filiala Sibiu Vâlcea a O.A.R: în parteneriat cu Asociația pentru Înfrumusețarea 

Orasului Sibiu (AIOS) au organizat in acest an o Scoală de Vara de arhitectura in 
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Rășinari.Școala de Vară de arhitectură de la Rășinari s-a adresat studenților la 
arhitectură și urbanism ce au dorit să se perfecționeze și să își aprofundeze 
cunoștințele acumulate în facultate și elevilor din școlile din Rășinari, pentru a le 
îmbogăți cultura arhitecturală și pentru a-i ajuta în înțelegerea aspectelor ce țin de 
arhitectura locală și importanța păstrării acesteia. Etapa adresată studenților a pus 
accent și pe teme de arhitectură ecologică și protecția mediului, precum și pe 
elemente de urbanism. 
Scopul Școlii de Vară de arhitectură și urbanism a fost acela de a oferi soluții 
concrete de dezvoltare durabilă a comunei, prin realizarea de propuneri concrete 

în domeniul arhitecturii și urbanismului. Temele de lucru au fost stabilite 

împreună cu îndrumătorii, pe baza experienței studenților selectați pentru a 

participa la Școala de Vară, ca urmare a nevoilor comunei pe termen scurt, 
mediu și lung. Rezultatele Școlii de Vară de arhitectură și urbanism au fost 
predate Primăriei Comunei Rășinari cu titlu gratuit, astfel încât aceasta să se 

poată folosi pe viitor de propunerile oferite. 
Ordinul Arhitecților din România Filiala Sibiu Vâlcea a fost reprezentat de dl arh. 
Mihai Țucă, vicepreședinte filială. 
 
În data de 10 februarie 2020 a fost organizată la Punctul de Lucru din Râmnicu 

Vâlcea al Filialei Sibiu Vâlcea a O.A.R. o întâlnire profesională cu tematica: 
prezentare/dezbatere profesională a ultimelor modificări legislative în domeniu. 
Invitat al întâlnirii profesionale a fost domnul Arhitect-Șef din cadrul Primăriei 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, arh. Petre Mihăilă. 
Nr. participanți: 21 

 
În data de 12 martie, la invitația dlui arh. Alexandru Suciu, a avut loc la sediul 
Filialei Sibiu Valcea din Rm Valcea, o discuție pe teme organizatorice cu colegii 
arhitecți din județul Vâlcea. 
Nr. participanți: 18 

 
În data de 26 februarie 2021, a avut loc o prezentare a tehnologiei BIODRY.  
BIODRY este o tehnologie elvețiană concepută exclusiv pentru stoparea definitivă a 
cauzei umidității capilare din ziduri. Tehnologia este una pasivă și non invaziva ce 
înlătură cauza problemei după care zidurile se usucă și rămân uscate definitiv. 
Umiditatea capilară afectează în principal clădirile vechi care nu au o hidroizolație 
orizontală iar lipsa acesteia facilitează ascensiunea umidității, care apoi cauzează 
daune vizibile (descorojirea tencuielii, apariție de săruri, mucegai, miros neplăcut), 
dar și consecințe pentru sănătatea umană. 
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În data de 05 mai 2021 a avut loc, în mediul online, o dezbatere pe tema modificării 
PUZ Zona centrală a Municipiului Râmnicu Vâlcea (modificarea PUZ Zona Centrală în 
zona ”0” a orașului, pe un amplasament  unde funcțiunea urbanistică aprobată este 
ISP6 - Subzona pentru instituții și servicii publice de interes general, de înălțime 
medie și mare, de la P+4-5 la P+9, cu regim de construire discontinuu; cuprinde 
terenul delimitat de străzile General Praporgescu, A. I. Cuza și bulevardul Tudor 
Vladimirescu). 
 
În perioada dintre momentul constituirii grupului de lucru și întocmirea prezentului 
raport, Filiala Sibiu-Vâlcea, partener al Filialei Brașov-Covasna-Harghita în 
organizarea evenimentului bienal de arhitectură Arhitectura.6 – ediția 2018 și ediția 
2020, a itinerat evenimentul la Sibiu și la Rm. Vâlcea. 
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Evenimentul a propus publicului larg un șir de evenimente menite să aducă 
arhitectura în atenția opiniei publice, cultivând valorile acesteia în rândul publicului 
larg, recunoscând, recompensând și promovând totodată excelența în arhitectură. 
În ediția din 2018 au avut loc următoarele evenimente în cadrul Bienalei de 
Arhitectură: 
 
1. Expoziția proiectelor aflate în competiție în cadrul ediției din acest an: Sibiu, 

Rm. Vâlcea; 
2. Vernisaj expoziție: Sibiu, Rm. Vâlcea; 
3. Conferința „Problematica și valorificarea patrimoniului construit“ (conf. dr. arh. 

Liviu Gligor): Sibiu; 
4. Atelier de-a arhitectura dedicat copiilor – Sibiu, Rm.Vâlcea; 
5. Jurnal personal & locuri secționate - atelier de fotografie de arhitectură (invitat 

arh. Andrei Mărgulescu, descriere atelier în fișierul atașat): Sibiu, Rm. Vâlcea; 
6. Seară de film UrbanEye&Artburg: Sibiu. 
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Expozitia evenimentului bienal de arhitectură Arhitectura.6 – ediția 2020 nu a putut 
fi expusă datorită contextului epidemiologic actual, evoluției răspândirii virusului 
SARS CoV-2 și a creșterii alarmantă a numărului de cazuri confirmate pozitiv. 
Vernisajul expoziției Arhitectura.6 – ediția 2020 a avut loc în martie 2021 în ambele 
județe. 
 
Coordonatorul bienalei de arhitectură Arhitectura.6 a fost arh. Martha Toth, 
membru al GL concursuri & expoziții. 
Echipa de implementare: Sibiu - arh. Martha Toth, Rm. Vâlcea - arh. Cristina-Maria 
Miu. 
 
În data de 25 octombrie 2019 a avut loc o prezentare de proiecte organizată de 

Primăria Municipiului Sibiu în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România 

Filiala Sibiu-Vâlcea și Universitatea de Arhitectură si Urbanism Ion Mincu. 
Proiectele prezentate au fost selecționate din lucrările realizate de către studenții 
din anul V a Universității de Arhitectură Ion Mincu București din grupa de 

proiectare a domnului arhitect Dorin Ștefan. Tema de proiectare a vizat 

realizarea unui complex de locuințe sociale și de serviciu. Amplasamentul fiind în 

zona de vest a Sibiului, cartierul Turnișor. 
Prezentare proiectelor a fost susținută de arh. Dorin Ștefan, arh. Pătrașcu 

Gheorghe, stud. arh. Budescu Ovidiu, stud. arh. Lapteș Bogdan-Florin, stud. arh. 
Petre Iulian Ioana, stud. arh. Petropol-Șerb Gabriel-Ionuț, stud. arh. Stoean Ana, 
stud. arh. Vasile Cătălina. 
 
Parteneriat pentru școala de vară Schönberg live-studio 2021. 
Pe principiul „learning by doing” această școală de vară vă propune intervenția 
practică asupra unei șuri într-o gospodărie specific săsească, din satul Dealu Frumos 
(în limba germană, Schönberg) aflat în centrul geografic al țării, în județul Sibiu. 
Este vorba despre o cooperare între mediul universitar de arhitectură, organizații de 
specialitate și invitați deosebiți, care vine în sprijinul unei nevoi reale de experiență 
practică și de intervenție pe patrimoniu. 
Participanții la școala de vară pot fi studenți la oricare dintre specialitățile 
facultăților de profil din țară, din orice an de studiu, precum și arhitecți stagiari 
înscriși la filialele OAR. 
În completarea activităților practice, participanții vor avea parte de prelegeri ale 
invitaților speciali, de discuții libere și apropierea de meșteri locali, vizite la șantiere 
din vecinătate și alte experiențe culturale locale. 
Activitățile la care sunteți invitați sunt: 
Dulgherie subansambluri, noduri structurale restaurare șură - PRACTIC; 
Restaurarea ușilor și a porților șurii - PRACTIC; 
Conceperea și realizarea unor detalii de finisaj la grajduri - PROIECTARE + PRACTIC; 
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Gândirea scenariilor funcționale pentru gospodărie - PROIECTARE; 
Amenajarea sumară tip instalație expozițională în podul Casei verzi și anexele din 
incinta Bisericii Fortificate - PROIECTARE + PRACTIC. 
 

 
 

 
1.11. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai 
filialei; 
 
Nu avem informații privind concursuri castigate de  membrii filialei. 
 
1.12. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii și cu publicul; 
 
E-mail direct cu membrii filialei, întâlniri online și fizice 

Cu publicul (și cu membrii), pagină facebook și website 

 
1.13. Prezența media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă, conferință de 
presă, ș.a.); 
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Opinii profesionale transmise administrațiilor publice au fost trimise și către 
publicațiile locale. 
 
Parteneriat cu ziarul Turnul Sfatului - pentru publicarea unei serii de articole online, 
intr-o rubrica special dedicata proiectului IDentitate: arhitecti pentru Cartierul 
Arhitectilor. (https://identitate-archi.ro/) 
 
IDentitate: arhitecti pentru Cartierul Arhitectilor este un proiect cultural initiat de 
Filiala Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitectilor din România pentru Cartierul Arhitectilor, 
finantat prin Timbrul de arhitectura. 
 
Ordinul Arhitectilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea a primit de-a lungul anilor 
numeroase solicitari din partea rezidentilor acestui cartier si a unora dintre 
grupurile si asociatiile mai sus mentionate, de a interveni in vreun fel in gasirea de 
solutii la problemele cu care localnicii se confrunta.  
 
Proiectul cultural IDentitate: arhitecti pentru Cartierul Arhitectilor s-a nascut din 
aceasta nevoie resimtita de comunitate. Proiectul isi propune trei directii de 
actiune: 
 
1. Identitatea cartierului, urmarind construirea unei identitati in acord cu valoarea si 
contributia adusa arhitecturii si urbanismului românesc de catre arhitectii ai caror 
nume au fost folosite in nomenclatorul stradal.  
 
2. Organismul cartierului - explicarea “retetei” unui cartier, a elementelor construite 
si neconstruite componente si a rolurilor actorilor urbani in dezvoltarea si 
administrarea cartierului. 
 
Partenerul proiectului, Asociatia pentru Tranzitie Urbana - ATU, prin programul 
URBOTECA, explica abc-ul urbanismului si dezvoltarii urbane prin informatii 
disponibile online si prin activitatile din cadrul atelierului-resursa pe care il va 
coordona in cadrul evenimentului proiectului, in cartier. 
 
Perspective personale asupra organismului cartierului vor fi explorate in cadrul 
spectacolului Cartierul Meu, sustinut de Teatrul BIS in cadrul aceluiasi eveniment. 
 
3. Explorarea cartierului intr-o maniera participativa cu scopul de a identifica 
calitatile si neajunsurile acestuia, in pregatirea unor proiecte si interventii de 
ameliorare a calitatii vietii in cartier. 
 

https://identitate-archi.ro/
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1.14. Număr concursuri de arhitectură initiate și/sau negotiate, nominalizarea lor 
și indicarea celor ce s-au concretizat; 
 
Nu s-au inițiat concursuri de arhitectură de către filială. 
 
1.15. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de 
lucru; 
 
Sediul Ordinului Arhitecților din România Filiala Sibiu-Vâlcea aflat în Sibiu, str. 
Mitropoliei, nr. 17, este folosit atât pentru desfășurarea activității de către 
secretariat, forurile de conducere și comisiile alese, cât și de către membrii OAR și 
societatea civilă cu ocazia unor proiecte, activități. 
Cu scopul de a-l amenaja ca sediu și centru de arhitectură și cultură urbană, 
aducându-și totodată contribuția la salvarea patrimoniului cultural, Filiala 
achiziționează imobilul în anul 2012, din fonduri proprii, completate cu un credit 
ipotecar ale cărui costuri de rambursare, cumulate cu cele de chirie pe terenul 
aferent imobilului și cu evoluția nefavorabilă a principalilor indicatori macro-
economici și financiari, au anulat capacitatea de a-l amenaja din bugetul propriu. 
De-a lungul anilor, Filiala s-a implicat activ în: 
- generarea unei politici a patrimoniului construit în Sibiu, exprimându-și 
opinia profesională în diverse proiecte strategice (ex. Proiectarea / actualizarea 
PUG-ului) sau de investiții majore cu impact asupra patrimoniului construit; 
- profesionalizarea și eficientizarea procesului de autorizare a lucrărilor de 
construcție de către instituțiile avizatoare; 
- eficientizarea stagiului prin organizarea anuală a 4 ateliere dedicate 
stagiarilor și îndrumătorilor de stagiu; 
- dezvoltarea unui centru de cultură urbană în jurul sediului, găzduind diverse 
evenimente: 

 întâlnirile periodice cu membrii filialei (ateliere trimestriale de stagiu, 
întâlniri semestriale cu îndrumătorii de stagiu, întâlnirile de dialog profesional 
„ArhitecTonic“ inițiate în 2016 cu scopul de a revigora și tonifia dezbaterea 
profesională, inclusiv privind modificările cadrului legislativ al profesiei, intervenții 
de anvergură la nivel urbanistic, bune practici, disfuncții recurente și răspândite la 
nivelul autorităților de resort ș.a.m.d.) etc.; 

 evenimente ale Asociației „de-a Arhitectura”; 
 evenimente din cadrul proiectelor culturale finanțate prin timbrul de 

arhitectură, proprii sau ale diverșilor parteneri; 
 întâlnirile ocazionale sau recurente ale diverselor structuri / grupuri de 

inițiativă locale ce vizează dezvoltarea urbană durabilă a Sibiului, exemple fiind 
grupul de inițiativă pentru generarea unei soluții de dezvoltare urbană co-creată de 
toți stakeholderii pentru Planul de Mobilitate Urbană Sibiu, „Cibin Vest“ (proiect de 
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lungă durată, 10-20 ani); „cu verdele-n SUS” ce urmărește și ia atitudine în 
proiectele ce vizează aprecierea / deprecierea spațiilor verzi din Sibiu; 
Implicarea filialei în inițierea și / sau susținerea grupurilor de lucru mai sus 
menționate prin găzduirea întâlnirilor, exprimarea unor opinii profesionale atunci 
când a fost nevoie, aderarea la demersurile de abordare a instituțiilor publice vizate, 
a reușit să poziționeze sediul filialei ca punct de întâlnire și exprimare a inițiativelor 
vizând dezvoltarea urbană durabilă, în acord cu misiunea asumată de filială de a 
dezvolta în jurul sediului un centru de arhitectură și cultură urbană. În acest context, 
dublat de potențialul spațiului de a găzdui un eventual viitor centru teritorial de 
competență, apreciem investiția în reabilitarea și reamenajarea sediului ca fiind una 
strategică, atât pentru filială, cât și pentru Ordin. 
 
Imobilul din Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 17, unde se află sediul filialei a fost 
achiziționat pe baza unui credit bancar contractat pe o perioadă de 25 ani. Costurile 
exagerate ale creditului au determiat conducerea filialei să aleagă rambursarea 
anticipată a creditului. Decizia a fost adoptată în contextul generării unor venituri 
suplimentare ale Filialei prin adoptarea de către Conferința Teritorială Extraordinară 
din noiembrie 2018 a taxei de administare și funcționare pe care cei mai mulți 
dintre membrii filialei au înțeles să o achite la timp. În luna februarie 2021 a fost 
rambursat integral creditul imobiliar, iar Filiala a devenit proprietar cu drepturi 
depline al imobilului. 
 
Imobilul din Sibiu a funcționat ca depozit pentru Centrul de librării și a fost 
achiziționat într-o stare ce impunea asigurarea unor lucrări de intervenție pentru 
aducerea acestuia la un nivel funcțional optim. Spațiul nu dispunea nici măcar de 
grup sanitar propriu. După achiziție s-a improvizat un grup sanitar – o cutie cu pereți 
din plăci OSB -, s-a îmbunătățit condiția instalațiilor existente - electrice: înlocuirea 
unor cabluri și a tabloului electric cu siguranțe; de încălzire: repararea sobelor de 
teracotă pe gaz metan și dotarea acestora cu arzătoare termostatate - și s-au 
asigurat dotări neceasare funcționării spațiului din bugetul propriu și cu contribuția 
benevolă a unora dintre membri. 
 
Pe baza proiectului de amenajare a sediului din Sibiu, s-a obținut din partea OAR, 
prin Hotărârea Colegiului Director nr. 329 din 19.02.2018, acordarea unei alocații 
nerambursabile pentru lucrări de amenajare și restaurare la sediul Filialei Sibiu-
Vâlcea în valoare de 80.000 lei, sumă ce nu a fost alocată până în prezent din cauza 
problemelor financiare, așa cum rezultă din adresa OAR nr. 1698 din 09.12.2020. 
Cu ocazia organizării Conferinței Teritoriale Extraordinare din 9 noiembrie 2018 s-a 
adoptat Hotărârea nr. 4 de înființare a taxei de administrare și funcționare a Filialei. 
Prin această taxă s-a urmărit asigurarea resurselor financiare pentru desfășurarea 
activităților și investițiilor necesare la nivelul filialei în contextul lipsei resurselor 
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asigurate la nivel general prin implicarea OAR. Taxa a fost suspendată imediat după 
ce OAR a asigurat posibilitatea asigurării veniturilor suplimentare necesare prin 
modificarea taxei pentru eliberarea dovezii de luare în evidență a proiectelor de 
arhitectură, începând cu anul 2021. 
Sediul din Sibiu al Filialei se află într-un imobil monument istoric înscris în Lista 
Monumentelor Istorice cu nr. 311, cod SB-II-m-A-12142 și face parte din zona 
centrală protejată a orașului istoric, ambele obiective fiind de valoare universală, 
potrivit legislației în vigoare.  
Dna dr. ist. artă Dana Jenei, expert MC în referatul privind importanța conservării și 
restaurării casei din Sibiu, str. Mitropoliei 17 / str. Xenopol 12 apreciază: 
„Casa din Sibiu str. Mitropoliei nr. 17 este un monument istoric de valoare 
excepțională, reprezentând unul dintre puținele exemple de arhitectură laică 
transilvăneană, care păstrează picturi murale din secolul al XVII-lea, realizate în stilul 
Renașterii târzii, alături de elemente de decor arhitectural sculptat în piatră, între 
care se numără singurul ancadrament de fereastră semicircular decorat cu rozete 
din Sibiu.”  
În anul 2018, ca urmare a riscului de accelerare a degradării picturilor murale 
interioare în absența unor intervenții de conservare și restaurare, OAR Filiala Sibiu-
Vâlcea a demarat întocmirea documentației de cercetare, investigare și proiect 
pentru lucrările de conservare-restaurare, etapă finanțată de OAR Național prin linia 
bugetară T.6. Proiectul a primit avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – 
Direcția Patrimoniu Cultural – Aviz Nr. 579 / CA / 2018. Pe baza devizului primit de 
la Faber Studio, se realizează o planificare inițială a lucrărilor pe perioada a trei ani 
2019 – 2021. 
În anul 2019, prin contractul de finanțare din Timbrul Arhitecturii nr. 1009 / 
24.05.2019, în valoare de 49.839 lei, Filiala efectuează intervențiile de urgență 
majoră - cercetarea suprafeței murale, operațiuni de conservare la nivelul zidăriei și 
operațiuni de conservare urgentă la nivelul stratului de tencuială. În anul 2020 a fost 
obținută autorizația de construcție pentru lucrările de amenajare a sediului. 
Urmând recomandarea comisiei de selecție și finanțare din sesiunea 2020 în care 
noua cerere de finanțare, solicitând suma de 315.418 lei aferentă lucrărilor de 
conservare planificate pentru anul 2020, a fost descalificată, ne-am adresat, cu 
intenția de a găsi alternative de finanțare, Institutului Național al Patrimoniului 
(adresa nr. 133 / 07.05.2020). Menționăm că toate sursele publice de informare 
specifică explicit faptul că Programul Național de Restaurare se adresează 
monumentelor istorice aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-
teritoriale și a cultelor religioase, OAR și filialele OAR neputând fi asimilate niciuneia 
dintre categoriile menționate. Răspunsul primit de la INP nu aduce informații 
suplimentare. 
Mai mult, ne-am adresat Ministerului Culturii, în calitate de emitent al Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 35 din 6 iunie 1994, pentru a confirma 
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eligibilitatea proiectelor de conservare-restaurare a imobilelor monumente istorice 
deținute în proprietate de către filialele Ordinului Arhitecților din România, pentru a 
fi finanțate din sumele încasate din timbrul de arhitectură (adresa nr. 134 / 
07.05.2020). Nici în acest moment nu am primit răspuns la adresa transmisă, 
Ministerul neputând fi contactat telefonic, ci doar prin audiență. 
E important de punctat faptul că, deși lucrările sunt eligibile pe unele linii de 
finanțare, OAR și filialele, ca statut și formă juridică nu sunt eligibile, astfel că 
posibilitatea atragerii de fonduri este aproape inexistentă în afara mecanismelor de 
finanțare proprii OAR. 
În anul 2021 am revenit cu o nouă solicitare de finanțare – proiect nr. 8876 / 2021 - 
pentru cea de-a doua etapă a proiectului, ce constă în conservarea și restaurarea 
stratului de tencuială și a statului de culoare în încăperea P05, etapă eșalonată, din 
cauza valorii intervențiilor, pe perioada 2021-2023. 
Ultima etapă, a treia, urmează să vizeze conservarea și restaurarea stratului de 
tencuială și a celui de culoare în încăperea P04 și va fi eșalonată în funcție de 
viitoarele opțiuni de finanțare. 
Solicitarea de finanțare a fost considerată neeligibilă, iar proiectul nu a fost notat. 
Contestația depusă de către Filială urmează să fie analizată de către Colegiul 
director al Ordinului Arhitecților din România, conform răspunsului primit de la 
administratorul timbrului arhitecturii în data de 23.04.2021. 
În data de 22.04.2021 Filiala a semnat contractele de execuție pentru reabilitarea 
acoperișului și fațadei spre strada Mitropoliei aferente corpului de clădire din care 
face parte sediul, lucrări ce vor fi finanțate din bugetul propriu. 
 
Considerând importanța din punct de vedere administrativ și cultural al deținerii 
unui sediu reprezentativ pentru Filială, vom desfășura în continuare demersuri în 
vederea asigurării resurselor necesare desfășurării lucrărilor la sediul din Sibiu. 
Considerăm important să se asigure resurse bugetare pe termen lung pentru 
achiziționarea unui sediu reprezentativ și pentru punctul de lucru din Râmnicu 
Vâlcea. 
 
Filiala are deschis un punct de lucru la Râmnicu Vâlcea, iar acesta funcționează 
începând din luna februarie 2021 într-un spațiu situat pe strada Carol I, nr. 37, ce 
permite desfășurarea de activități similare cu cele de la sediul din Sibiu. 
Punctul de lucru din Râmnicu Vâlcea funcționează într-un spațiu închiriat, în baza 
contractului de închiriere nr. 1 din 08.02.2021, încheiat pentru o perioadă de 3 ani. 
Imobilul asigură un mediu de lucru adecvat. Condițiile de desfășurare a activităților 
specifice ar putea fi îmbunătățite printr-o intervenție de recompartimentare a 
spațiilor existente, lucrări la nivelul unor pereți de gipscarton. 
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Lucrările la punctul de lucru din Râmnicu Vâlcea nu necesită resurse financiare 
importante, astfel încât, în funcție de disponibilitățile bugetare, se vor efectua 
lucrările propuse pe parcursul următorului an. 
 
 
1.16. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare 
calendaristică și subiecte); 
 
Consultare membri - Intervenție asupra spațiului pietonal din Scuarul Mircea cel 
Bătrân din Râmnicu Vâlcea 

Consultare membri - utilizare platforma de documentare legislativa Sintact.ro 

Consultare membri - Transmitere observatii și propuneri pentru revizuirea Legea 
184/2001 

Consultarea membrilor referitor la alegerea sediului pentru secretariat Filială în 
Râmnicu Vâlcea 

Chestionare privind evaluarea cursurilor DPC. 
Chestionar privind organizarea unei Conferințe teritoriale extraordinare pentru 
anularea taxei de administrare și funcționare a filialei 
 
1.17. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținute până la 
data transmiterii acestui raport); 
 
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) și a art. 32 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului 
Arhitecților din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Teritoriale 
Extraordinare a  Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 1 din 09 noiembrie 2018, 
Consiliul Teritorial de Conducere al Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din 
România a convocat în data de 20 mai 2022 (vineri), CONFERINȚA TERITORIALĂ 
ORDINARĂ A FILIALEI SIBIU-VÂLCEA A O.A.R.  
 
Având în vedere că la prima convocare a Conferinței teritoriale ordinare din 20 mai 
2022, numărul membrilor cu drept de vot, care au confirmat participarea cu cel 
puțin 10 zile înainte de data ședinței așa cum prevede Regulamentul filialei, a fost 
de 21 din 196 de membri cu drept de vot, neîntrunindu-se condiția  prevăzută la art. 
13 alin. (1.1) din Regulamentul din data de 09.11.2018 privind organizarea și 
funcționarea Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea A Ordinului Arhitecților Din România, 
necesară declarării Conferinței ca legal constituită (confirmarea participării a 
majorității simple a membrilor cu drept de vot ai filialei), Colegiul Director Teritorial 
hotărăște a doua convocare a Conferinței teritoriale ordinare a Filialei Sibiu Vâlcea 
a O.A.R. în data de 27 mai 2022, ora 12.00, în Sala de Consiliu din cadrul Consiliului 
Județean Sibiu, str. General Magheru, nr. 14, Sibiu. 
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1.18. Alte activități importante; 
 
În perioada dintre momentul constituirii și cel al întocmirii prezentului raport, au 
avut loc întâlniri de dialog între membrii Colegiului director și reprezentanți ai 
instituțiilor avizatoare: 
 
În data de 19 iunie 2018 - prima întâlnire cu dna. arh. Ioana Urdea, Arhitectul-Șef 
din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, subiectele propuse spre discuție de către 
membrii Colegiului director fiind: 

- identificarea unor mecanisme de conlucrare pe termen mediu și lung în vederea 
eficientizării colaborării dintre arhitecți și serviciile din cadrul DATU. 

- contexte în care OAR Filiala Sibiu-Vâlcea își poate aduce contribuția ca resursă-
suport pentru DATU. 

- reprezentativitatea OAR Filiala Sibiu-Vâlcea în cadrul Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului și Urbanism. 

- „Ne Vedem În Sibiu“ – concursul de soluții deschise pentru amenajarea unui 
spațiu dedicat dialogului social în Piața Huet. Pași necesari în vederea 
implementării soluției câștigătoare a concursului. 

În cadrul întâlnirii au fost abordate și alte subiecte precum: 

- organizarea unei întâlniri de dialog între membrii filialei și personalul 
Serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului, respectiv al Serviciului 
autorizare construcții, urmărire și planificare oraș istoric, monumente 
(propunere filială); 

- înființarea unei comisii de estetică urbană (propunere filială); 

- eficientizarea modului de lucru cu arhiva PMS (propunere filială); 

- organizarea unor expoziții/evenimente în spațiul public cu exemple așa 
DA/așa NU (propunere DATU); 

 
Totodată, la solicitarea dnei Arhitect Șef, în cadrul întâlnirii i s-a înmânat și o listă cu 
situațiile problematice semnalate de membrii OAR în relația de colaborare cu DATU 
Sibiu în procesul de autorizare a construcțiilor și avizare a documentațiilor de 
urbanism, intenția filialei fiind de a le aborda în următoarele întâlniri (adresa nr. 
369/19.06.2018) 
 
 
În data de 16 octombrie 2018 – întâlnire cu dna. Astrid Fodor, Primar al 
Municipiului Sibiu, subiectele propuse de către membrii Colegiului director spre 
discuție fiind: 
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- implementarea, dezvoltarea și accesul arhitecților la sistemului de gestionare a 
datelor, în special la modulele / secțiunile cu relevanță pentru dezvoltarea 
urbanistică și arhitecturală a orașului - stadiu proiect demarat în anul 2016 la 
inițiativa OAR, în parteneriat cu Intergraph și PMS; 

- asigurarea condițiilor prevăzute prin Legea 350 și prin Legea 184 pentru 
activitatea CTATU, respectiv pentru procedurile de atribuire a lucrărilor în 
domeniul arhitecturii; asigurarea unui număr consistent de reprezentați OAR în 
cadrul procedurilor; 

- sprijinul OAR în procedurile de atribuire, elaborare și implementare desfășurate 
de către PMS în cazul investițiilor publice; stadiu elaborare PUG; 

- promovarea concursului de arhitectură ca variantă de atribuire a lucrărilor 
publice; 

- îmbunătățirea nivelului profesional în cadrul Direcției Arhitect-Șef; 
- situație teren aflat în proprietatea Statului Român aferent sediului Filialei OAR 

Sibiu-Vâlcea - str. Mitropoliei, nr. 17; 
- reabilitare imobil (fațadă și acoperiș) str. Mitropoliei nr. 17 - coproprietar Statul 

Român. 
 
În data de 30 ianuarie 2019 membrii Grupului de acțiune rapidă au participat la 
dezbaterea publică anunțată de Consiliul Județean Sibiu pe tema planului urbanistic 
zonal al viitorului nou spital județean, pentru care au fost elaborate și două variante 
de mobilare urbanistică. În urma participării reprezentanților OAR Filiala Sibiu-
Vâlcea la dezbatere, filiala a transmis o opinie profesională, pe care a publicat-o și 
pe site-ul filialei 
(https://www.oarsbvl.ro/index.php/profesie/opiniiprofesionale/161-opinie-
profesionala-puz-spital ).  
Membrii Consiliului de Conducere teritorial au participat în data de 07 noiembrie 
2019 la o dezbatere publică, organizată de Primăria Municipiului Sibiu, în legătură 
cu dezvoltarea urbană a zonei străzilor Autogării și Distribuției în cadrul căreia a fost 
prezentat Planul Urbanistic Zonal „Restructurare urbană – Dezvoltare activități 
comerciale cu caracter terțiar și dezvoltare rezidențială”. Au participat din partea 
filialei o parte din membrii Consiliului teritorial de Conducere.  
 
Au fost trimise, prin poștă, către toate adminsitrațille publice locale, în atenția 
serviciilor de urbanism, adrese din partea filialei de reamintire a aplicării 
dispozitiilor legale a Ordinului nr. 839/2009 (dovada de luare în evidență a 
proiectului de arhitectură) și a Legii nr. 35/1994 (ref. timbru de arhitectură). 
 
Din dorința de colaborare cu admnistrația publică și pentru a obține un mediu 
construit sustenabil și de calitate, Filiala a transmis opinii profesionale în urma 
supunerii consultării publice a următoarelor documentații:  

https://www.oarsbvl.ro/index.php/profesie/opiniiprofesionale/161-opinie-profesionala-puz-spital
https://www.oarsbvl.ro/index.php/profesie/opiniiprofesionale/161-opinie-profesionala-puz-spital
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- PUD Construire parc retail, Sibiu, str. Fabricii, nr. 2; 
- PUZ Construire Centru Comercial, zona Calea Cisnădiei / str. Siretului, 

transmisă prin adresa nr. 329 în data de 10.11.2020;  
- PUZCP, Construire imobile locuințe și servicii de proximitate, Sibiu, str. Th. 

Neculuță, nr. 3;  
 
În data de 19.02.2020 Filiala a transmis o adresă către Primăria Sibiu cu privire la 
neregulile din procedura de achiziție a concursului de soluții, având ca obiect 
"Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu".  

 
Filiala Sibiu-Vâlcea a transmis către Primăria Municipiului Sibiu observații și 
recomandări cu privire la Concursul de Soluții parcare Piața Cibin Sibiu. 
 
Filiala a  mai transmis următoarele adrese profesionale: 
 
- adresa trimisă către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul 
Județean Vâlcea, Prefectura Vâlcea și Inspectoratul de Stat în Construcții Vâlcea 
reprezentând opinia profesională a Ordinului Arhitecților din România Filiala Sibiu-
Vâlcea cu privire la lucrările în curs de execuție pentru transformarea parțială a 
zonei pietonale a Scuarului Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea în zonă deschisă 
traficului auto; 
- adresa trimisă către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea reprezentând 
opinia profesională a Ordinului Arhitectilor din Romania Filiala Sibiu-Vâlcea privind 
modificarea PUZ Zona centrală a Municipiului Râmnicu Vâlcea;   
 
 
S-a transmis către Direcția Județeană de Cultură Sibiu o adresă prin care se semnala 
avizarea unei documentații întocmite de un conductor arhitect în zonă protejată / 
zonă de protecție, situație de încălcare a legii de către proiectanții care depun 
documentații întocmite în afara domeniului de competență stabilit conform legii. 
 
Filiala Sibiu-Vâlcea a primit, din partea USR PLUS Sibiu, o invitație la discuții legate 
de regulamentele de urbanism, PUG-uri, PUZ-uri. 
 
În data de 15 iulie 2021 a avut loc o dezbatere publică, organizată de Primăria 
Muncipiului Sibiu, a proiectului PUZ Turnișor - Câmpșor. A participat din partea 
filialei dl arh. Ion Cristian Șandru, președinte filială. 
 
Ca urmare a necesității îmbunătățirii comunicării cu serviciile de urbanism din 
cadrul administrațiilor publice locale și în scopul informării generale a persoanelor 
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implicate și organismelor interesate, cu privire la cadrul legal aplicabil și modalitatea 
de exercitare a atribuțiilor Ordinului Arhitecților din România, Filiala Sibiu Vâlcea a 
transmis adrese către primăriile din județul Vâlcea prin care i-am rugat să ne 
transmită persoanele (numele și profesia) care exercită funcția de arhitect-șef sau 
dacă nu este instituită această funcție, persoanele care au responsabilitate în 
direcția/serviciul/compartimentul de urbanism. Din 88 de adrese trimise s-au primit 
42 de răspunsuri, din acestea doar în cadrul unei Primării este angajat un arhitect pe 
postul de Arhitect-Șef. 
 
În data de 14 octombrie 2021 a avut loc o dezbatere publică, organizată de Primăria 
Orașului Călimănești, cu subiectul expunerea şi dezbaterea proiectului Plan 
urbanistic general al oraşului Călimăneşti. A participat din partea filialei dna arh. 
Cristina-Maria Miu, membru al Consiliului de Conducere Teritorial. 
 
Prin Hotărârea Consiliului de Conducere Teritorial nr. 71 din 09.11.2021 s-a aprobat 
începerea demersurilor legale, pentru anularea Hotărârii de Consiliu Local nr. 362, 
adoptată în data de 24.09.2020, privind aprobarea documentației de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu – Construire Locuințe Colective în Mun. Sibiu, str. Distribuției, 
nr. 1A, jud. Sibiu pentru încălcarea dispozițiilor Regulamentului Local de Urbanism 
aferent PUG Sibiu aprobat prin HCL nr. 165/58.04.2011, UTR RiM și revocarea 
Autorizația de construire nr. 213/26.05.2021 emisă pe numele beneficiarului S.C. 
START TERRA CONSTRUCT SRL prin Danoiu Nicolae având ca obiect “Construire 
locuințe colective S+P+3+ER cu 72 apartamente (64 apartamente și 8 Unități de 
închiriat) și 1 birou, 65 locuri de parcare subterane și 43 locuri parcare supraterane, 
branșamente utilități conform PUD aprobat prin HCL 362/24.09.2020, categoria “C” 
de importanță, POT = 33,31%, CUT = 1,56”, pe terenul situat în Sibiu, str. 
Distribuției, nr. 1A, jud. Sibiu, înscris în CF 123640 Sibiu. 
 
Situația financiară descendentă cu care s-a confruntat filiala în ultimii ani și devenită 
critică în ultimii doi, a impus asumarea de către Colegiul director a responsabilității 
de a analiza evoluția veniturilor și cheltuielilor din ultimii 10 ani și identificarea unor 
soluții alternative care să permită funcționarea filialei în continuare, în condiții 
eficiente, nu precare ca în ultimii ani (condiții de lucru precare pentru personalul 
secretariatelor, imposibilitatea remunerării membrilor forurilor de conducere și ai 
comisiilor alese, imposibilitatea reamenajării și valorificării spațiului sediului din 
Sibiu, monument istoric categoria A). Pe fondul neactualizării de către OAR a 
cotizațiilor în ultimii 13 ani în condițiile evoluției ascendente a gradului de inflație, a 
salariului minim pe economie, a cursului valutar, capacitatea financiară a filialei de 
acoperire a cheltuielilor de operare a scăzut, acestea din urmă fiind actualizate 
automat de către piață prin evoluția principalilor indicatori economico-financiari. Un 
impact critic în evoluția financiară a filialei a avut achiziționarea în anul 2012, din 
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resurse proprii și prin contractarea unui credit bancar, a imobilului din Sibiu, Str. 
Mitropoliei 17, intenția fiind aceea de a-l transforma, prin reamenajare, nu doar în 
sediu al filialei, ci într-u centru de cultură urbană. Ca urmare a neprimirii sprijinului 
solicitat Ordinului de susținere integrală sau măcar parțială a costurilor de achiziție 
a imobilului, în contextul creșterii principalelor costuri de operare (salarii, furnizori 
utilități), plata ratei lunare a creditului bancar și plata impozitului pe terenul aferent 
imobilului (impozit necunoscut și neluat în calcul în momentul cumpărării) au 
afectat rezervele disponibile ale Filialei, acumulate în primii ani de funcționare, 
diminuându-le până la epuizare. Cifrele pot fi consultate în prezentarea susținută 
atât în întâlnirile de dialog cu membrii filialei, în perioada de transparență 
decizională, cât și în timpul conferinței teritoriale extraordinare din 9 noiembrie 
2019. 
 
Întreaga situație expusă a impus găsirea unei soluții de generare a unor venituri 
suplimentare pentru filială, varianta propusă de Colegiul director, aprobată de 
Consiliul de conducere și supusă aprobării Conferinței teritoriale extraordinare din 9 
noiembrie fiind aceea de a se institui o taxă de funcționare și administrare a filialei.  
Proiectul de taxă a fost propus în două variante de calcul a acesteia, fiind supus 
dezbaterii membrilor în perioada de transparență decizională, inclusiv în cadrul a 
două întâlniri de dialog (11 septembrie a.c. în Sibiu, 12 septembrie a.c. în Rm. 
Vâlcea). Varianta supusă aprobării finale a Conferinței teritoriale din 9 noiembrie, 
votată cu 51 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 3 abțineri de către cei 62 de 
membri prezenți în sală în momentul exprimării votului, instituie o taxă de 
funcționare și administrare a filialei diferențiată pe secțiuni TNA, după cum 
urmează: 
 

Categorii de membri Cuantumul taxei 
 

Plata până la 30 aprilie 

(RON) 

Cuantumul taxei reduse 

 
Plata până la 25 
februarie (RON) 

arhitect cu drept de 
semnătură 

1080 lei 900 lei 

arhitect cu drept de 
semnătură suspendat la 
cerere 

540 lei 450 lei 

conductor arhitect cu drept 
de semnătură 

720 lei 600 lei 

conductor arhitect cu drept 
de semnătură suspendat la 
cerere 

480 lei 300 lei 
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urbanist cu drept de 
semnătură similar cu 
conductorii arhitecți 

720 lei 600 lei 

urbanist cu drept de 
semnătură similar cu 
conductorii arhitecți 
suspendat la cerere 

360 lei 300 lei 

arhitect stagiar 300 lei Nu se supun termenului 
de 25 feb. 

conductor arhitect stagier 300 lei Nu se supun termenului 
de 25 feb. 

arhitect fără drept de 
semnătură 

180 lei 150 lei 

conductor arhitect fără 
drept de semnătură 

180 lei 150 lei 

 
Ulterior conferinței teritoriale, în urma solicitării adresate de mai mulți membri, 
Consiliul de conducere teritorial, întrunit în ședință ordinară în data de 27 
noiembrie a.c., a decis amânarea termenului de plată aferent taxei cu trei luni față 
de termenul de plată aferent cotizației de membru OAR. Astfel, termenul de plată 
pentru taxa de administrare și funcționare a filialei va fi 31 iulie, cu posibilitatea de a 
o plăti în cuantum redus până la data de 31 mai.  
 
 
Notă: A doua variantă a proiectului de instituire a  taxei de funcțioare și 
administrare intrată în dezbatere în conferința teritorială extraordinară din 9 
noiembrie prevedea ca modalitate de calcul a valorii acesteia, indiferent de 
secțiunea TNA în care este înregistrat membrul, numărul proiectelor pentru care s-a 
eliberat dovadă de luare în evidență, după cum urmează:  
 

Nr.  dovezi eliberate pe parcursul 
unui an calendaristic 

Cuantumul taxei de administrare 

 și funcționare a Filialei 
 

 0 - 3 dovezi  0 lei 

4 – 9 dovezi 200 lei 

10 – 19 dovezi 600 lei 

20 – 39 dovezi 1,500 lei 
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40 – 59 dovezi 3,750 lei 

60 – 79 dovezi 7,500 lei 

80 -99 dovezi 11,200 lei 

Peste 100 dovezi 16,800 lei 

 
 
Alte aspecte importante: 
 
Începând cu 1 ianuarie 2019, filiala a sistat orice încasare în numerar de către 
secretariat, plata cotizațiilor și a taxelor făcându-se exclusiv prin bancă sau direct în 
SIOAR. 
 
Filiala a aderat la Consiliul Civic Consultativ al județului Sibiu. Scopul CCC este 

de a mobiliza actorii interesați de politicile județene în procesul de elaborare a 

Strategiei de dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2021-2030. 
 
Au fost transmise adrese către Administratiile Judetene a Finantelor Publice 

Sibiu / Vâlcea, ref. la OUG nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 

masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare , 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene , 
prin care am solicitat lămuriri cu privire la inserarea codului CAEN 7111 

“Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică“ la art.66, pct 

1, lit. a) sublit. (ii), 
 
În anul 2020 Filiala a semnat contractul de colaborare cu Wolthers Kluwer pentru 
acces la platforma Sintact.ro, platforma cu cel mai vast conținut juridic din România, 
un instrument esențial pentru consultarea legislației.  
 
În data de 13 aprilie 2020, pentru a veni în sprijinul colegilor noștri arhitecți, Filiala 
Sibiu Vâlcea a transmis adrese către primării și direcții / instituții avizatoare prin 
care i-am rugat să ne comunice modul de depunere a documentațiilor în formă 
electronică, cerințele specifice privind formatul acestora, aplicarea semnăturii și 
parafei – semnătura electronică, format scanat și orice detalii pe care 
documentațiile trebuie să le includă în această nouă modalitate de colaborare, 
precum și adresele de contact de email și metodele de plată alternative față de 
plata la casierii, respectiv modulul de plată on-line de pe pagina de web a instituției, 
internet banking, direct debit, PayPoint etc. în perioada stării de urgență. De 
asemenea, am solicitat și procedura de depunere / avizare a proiectelor în cadrul 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism. 
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Lichidarea în avans a creditului pentru spațiul achiziționat, în anul 2012, printr-un 
credit ipotecar pe 25 de ani, pentru a servi ca sediu al Filialei. Valoarea inițială a 
creditului a fost de 236.485 lei, iar până la jumătatea anului 2018 s-au rambursat 
aproximativ 12.000 lei din credit (după mai mult de 6 ani de rate). Întrucât dobânda 
si comisioanele bancare reprezentau cca. 65-70% din valoarea ratei lunare de 
aproximativ 2000 lei, Consiliul de Conducere Teritorial a decis achitarea creditului 
ipotecar în avans, in trei tranșe (tranșa I - 10.06.2019 = 70.000 lei, tranșa II - 
29.09.2020 = 70.000 lei si tranșa a III a - 14.01.2021 = 66.375,25 lei), astfel că în data 
de 10.02.2021 ipoteca a fost radiată. 
 
În anul 2021 Filiala a prelungit contractul de colaborare cu Wolthers Kluwer pentru 
acces la platforma Sintact.ro, platforma cu cel mai vast conținut juridic din România, 
un instrument esențial pentru consultarea legislației. 
 
Împotriva membrilor care înregistrează datorii pe o perioadă mai mare de 3 ani 
filiala a inițiat demersurile de chemare în instanță, conform preverilor Hotărârii 
Consiliului de conducere teritorial nr. 60 din 09.02.2021 S-a început demersurile 
pentru 4 membri dar ulterior 2 membri și-au achitat integral restanțele și s-a 
renunțat la procesul împotriva celor 2 membri, rămânând pe rol 2 procese. 
 
 
Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu a organizat concursul “Cea mai 
frumoasă terasă a anului 2021”. Din partea Filialei a participat în juriu dna arh. 
Martha Toth, vicepreședinte filială. 
 
Filiala noastră a depus trei proiecte în cadrul sesiunii de finanțare din Timbrul de 
Arhitectură din anul 2021, două proiecte în secțiunea Proiecte culturale și un 
proiect în secțiunea Școli de vară. 
Primul proiect a vizat continuarea lucrărilor de conservare-restaurare a picturilor 
murale și tencuielilor istorice din interiorul/exteriorul sediului filialei dar acesta nu a 
primit finanțare.  
Al doilea proiect depus, intitulat “IDentitate: arhitecți pentru Cartierul Arhitecților”, 
este un demers cultural ce a vizat Cartierul Arhitecților și a fost implementat în 
perioada mai – septembrie 2021 - acesta a primit finanțare integrală. 
Al treilea proiect depus a fost la secțiunea Școli de vară, intitulat IMUAU Summer 
School. Schönberg live-studio 2021 a fost depus în parteneriat cu Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București - a primit finanțarea integrală a 
sumei solicitate. 
Mai mult, în afara proiectelor deja menționate Filiala a fost Partener  în cadrul altui 
proiect depus în cadrul acestei sesiuni de finanțare, în secțiunea Școli de vară, 
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primind finanțare parțială a sumei solicitate: Țara Colibelor - Revitalizare moștenire 
culturală și peisaj montan depus de către Asociația My Transylvania. 
 
 
În anul 2022 Filiala a depus două proiecte pentru finanțarea din timbrul de 
arhitectură:  
FORSIBIU – platformă de dialog urban 

Investițiile publice locale se fac netransparent, deseori bazate pe proiecte de 

finanțare ori teme de proiectare elaborate de neprofesioniști, fără implicarea unor 

consultanți din domeniul arhitecturii sau urbanismului. Unele dintre acestea sunt 
discutate în CTATU, unde reprezentanții profesiei sunt slab reprezentați, iar 

opiniile lor sunt trecute cu vederea de cele mai multe ori. Proiectele aprobate 
sunt,în cele mai multe situatii, de slabă calitate. 
Considerăm că discutarea acestor subiecte în spațiul public (fizic și/sau virtual), 
având ca fundament opinia profesioniștilor și evidențiind beneficiile diferiților actori 
urbani, va crește vizibilitatea proiectelor publice, va crește interesul si gradul de 
înțelegere al cetățenilor, implicit implicarea lor reală în modul în care sunt 
planificate, proiectate și gestionate investițiile publice/de interes public. 
Cultura arhitectural-urbanistică a cetățenilor va fi astfel elevată, devenind clienți și 
beneficiari avizați, implicit factori de presiune pentru realizarea unor investiții 
publice de bună calitate. 
În acelasi timp, aceste informații și discuții sunt accesibile și actorilor primari ai 
investițiilor publice/ de interes public, care vor putea înțelege mai bine beneficiile 

proprii, rezultate din a face lucrurile mai bine, sustenabil, durabil. Astfel, sperăm să 
fie motivați să crească standardul investițiilor publice/de interes public. 
Misiunea proiectului: creșterea calității mediului construit local prin creșterea 

calității investițiilor publice/de interes public. 
Scopul proiectului: Dezvoltarea unei culturi architectural-urbane în rândul 
comunității, care să seteze standarde de referință pentru mediul construit, 
impunând astfel creșterea calității investițiilor publice/de interes public. 
Publicul țintă 

▪ principal - societatea civilă 

▪ secundar - actori primari ai investițiilor publice/de interes public 

Principalele componente ale proiectului 
1. expunerea publică a opiniei profesioniștilor; 
2. exemple de bună practică – exemple, surse de inspirație pentru comunitate 

în setarea solicitărilor adresate autorităților publice în ceea ce privește 

investițiile publice/de interes public; modele concrete de bună practică pentru 

administrația locală și dezvoltatori (exemple “așa da” / “așa nu”) 
3. educație pentru o cultură architectural-urbană; 
4. inițiere și moderare dialog între principalii stakeholderi; 
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5. formarea GL FORSIBIU care să se implice în demers pe termen 

mediu și lung; 
 
Arhitectura.6 – Bienala de arhitectură (Sibiu-Vâlcea-Brașov-Covasna-Harghita-
Mureș) – tema ediției “Cum Locuim” 

Scopul Bienalei și a evenimentelor conexe este: creșterea calității spațiului 
construit, protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură și urbanism, 
promovarea competenței și creativității în cadrul profesiei, direcționarea atenției și 
eforturilor către o arhitectură durabilă, de înaltă calitate, care să înglobeze soluții 
tehnologice de ultimă oră, o arhitectură care să se integreze în mediul construit 
existent respectând natura, resursele, specificul și moștenirea culturală a 
comunităților. 
 
 
 
 
 

2. Raportare calitativă 

 
2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata 
mandatului 2018 – 2022? 

 
Perioada de 4 ani se apreciază a fi fost dinamică, constructivă, orientată spre 
colaborare, spre comunitate.  
O implicare mai activă a membrilor din cadrul Comisiile de urbanism de la nivelul 
primăriilor prin transmiterea de opinii profesionale privind documentațiile de 
urbanism prezentate sau supuse consultării publice 
(https://www.oarsbvl.ro/index.php/profesie/opinii-profesionale): 
 

• Opinie profesională cu privire la PUZ - Drum de legătură între Intrarea 
Arieșului și Calea Dumbrăvii, Sibiu 

• Opinie profesională cu privire la lucrările în curs de execuție pentru 
transformarea parțială a zonei pietonale a Scuarului Mircea cel Bătrân din 
Râmnicu Vâlcea în zonă deschisă traficului auto 

• Opinie profesională privind modificare PUZ Zona centrală a Municipiului 
Râmnicu Vâlcea 

• PUZCP Construire locuințe și servicii de proximitate, Sibiu, str. Th. Neculuță, 
nr.3 

• PUZ Construire Centru Comercial” zona Calea Cisnădiei / str. Siretului  
• PUD Construire parc retail, Sibiu, str. Fabricii nr. 2 

https://www.oarsbvl.ro/index.php/profesie/opinii-profesionale
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• opinie privind Planul Urbanistic Zonal pentru Restructurare Urbană în Sibiu 
zona str. Autogării / str. Distribuției 

• opinii privind Planul Urbanistic Zonal al viitorului spital județean din Sibiu 

 
2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

 
Lichidarea în avans a creditului pentru spațiul achiziționat, în anul 2012, printr-un 
credit ipotecar pe 25 de ani, pentru a servi ca sediu al Filialei. Valoarea inițială a 
creditului a fost de 236.485 lei, iar până la jumătatea anului 2018 s-au rambursat 
aproximativ 12.000 lei din credit (după mai mult de 6 ani de rate). Întrucât dobânda 
si comisioanele bancare reprezentau cca. 65-70% din valoarea ratei lunare de 
aproximativ 2000 lei, Consiliul de Conducere Teritorial a decis achitarea creditului 
ipotecar în avans, in trei tranșe (tranșa I - 10.06.2019 = 70.000 lei, tranșa II - 
29.09.2020 = 70.000 lei si tranșa a III a - 14.01.2021 = 66.375,25 lei), astfel că în data 
de 10.02.2021 ipoteca a fost radiată. 
 
Începând cu 1 ianuarie 2020 membrii OAR Filiala Sibiu-Vâlcea aflați în concediu de 
maternitate și/sau de creștere a copiilor pot beneficia de scutirea de la plata 
cotizației pentru o perioada echivalenta cu durata concediului în urma unei cereri 
adresate filialei. 
 
Filiala a depus la Institutul Național al Patrimoniului, în sesiunea octombrie 2021-
februarie 2022, proiect pentru finanțare din fondul Timbrul Monumentelor Istorice, 
Subprogramul Proiectare (elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții 
asupra monumentelor istorice) și a obținut o finanțare de 29.500 lei. 
 
Colaborarea cu Filiala Teritorială Hunedoara, Filiala Teritorială Mureș și Filiala 
Teritorială Alba ale O.A.R. pentru organizarea evenimentelor dedicate stagiarilor și 
DPC. 
 
 
2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

 
O comunicare mai bună către membrii și insuficiente întâlniri / dezbateri 
profesionale cu membri. 
  

 
2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut 
filiala? 

 
O implicare mai activă a forurilor de conducere în activitatea filialei în acest mandat. 
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T: +40 (0)269 215 251 
F: +40 (0)269 215 251 
E: contact@oarsbvl.ro 
W: www.oarsbvl.ro 

Colaborare cu alte filiale pentru evenimente și proiecte finanțate din timbru de 
arhitectură. 
 
 
2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 
O comunicare mai bună cu membrii filialei și organizarea de evenimente / întâlniri / 
dezbateri profesionale cu membrii, întâlniri cu reprezentanții instituțiilor avizatoare. 
Promotor pentru organizarea de concursuri de arhitectură pentru investițiile 
publice. 
 
 
 
Președinte mandat 2018 – 2022,  
arh. Ion Cristian Șandru 

 
Dată: 13.05.2022                    
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ANEXA 1 
  

Raport de activitate pentru mandatul 2018 – 2022 

Filiala teritorială Transilvania a OAR                  
 

                                                                        

1. Raportare cantitativă 
1.1. Dinamica numărului de membri la finalizarea mandatului (număr de membri înscriși sau transferați 

în filială pe durata mandatului, membri transferați către alte filiale, membri radiați, schimbări de secțiune) 

Anul 2018 

- Înscriși 38 

- Veniți prin transfer 5 

- Renunțători la calitatea de membru al OAR 2018 

- Schimbări de secțiune 29 

 

Anul 2019 

- Înscriși 28 

- Veniți prin transfer 10 

- Renunțători la calitatea de membru al OAR 1 

- Schimbări de secțiune 27 

 

Anul 2020  

- Înscriși 44 

- Veniți prin transfer 10 

- Renunțători la calitatea de membru al OAR 1 

- Schimbări de secțiune 70 

 

Anul 2021 

- Înscriși 36 

- Veniți prin transfer 5 

- Renunțători la calitatea de membru al OAR 7 

- Schimbări de secțiune 35 
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Anul 2022 

- înscriși la 15 Mai – 13 

- Veniți prin transfer 2 

- Renunțători la calitatea de membru al OAR 2 

- Schimbări de secțiune 14 

 

1.2.  Activitatea forurilor de conducere (prezentată defalcat pentru Colegiul director la nivelul fiecăruia 

dintre domeniile coordonate de către Vicepreședinți) și numărul proceselor verbale ale ședințelor 

comunicate la Ordin / an 

 

alegeri – decembrie 2018   

- Colegiu Director - 6 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 4 întâlniri 

 

ianuarie – decembrie 2019 

- Colegiu Director – 4 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 4 întâlniri 

 

ianuarie – decembrie 2020 

- Colegiul Director – 8 întâlniri + ședințele Consiliului  

- Consiliul Teritorial – 12 întâlniri 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- Colegiul Director – 4 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 7 întâlniri 

 

ianuarie – alegeri 2022 

- Colegiul Director – 4 întâlniri + ședințele Consiliului 

- Consiliul Teritorial – 2 întâlniri 
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1.3. Număr de întâlniri ale membrilor Consiliului național proveniți din filiala respondentă cu membrii 

consiliului de conducere teritorial și detalii despre modul în care este realizat transferul de informații, 

consultarea între membrii Consiliului național și membrii forurilor de conducere teritoriale 

Din pacate au fost doar 5 intalniri cu toti reprezentantii in CN. Cu reprezentanții în CN implicați în 

activitatea curentă a filialei, am avut întâlniri înaintea tuturor ședințelor de CN din această perioadă. 

 

1.4.  Activitatea comisiilor alese și a altor comisii constituite la nivelul filialei / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

- Comisia de Cenzori 1 

- Comisia de Disciplină 12 

 

ianuarie – decembrie 2019 

- Comisia de Cenzori 1 

- Comisia de Disciplină 14 

 

ianuarie – decembrie 2020 

- Comisia de Cenzori 1 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- Comisia de Cenzori 1 

 

ianuarie – alegeri 2022 

- Comisia de Cenzori 1 

1.5. Activitatea grupurilor de lucru / an 

 

alegeri – decembrie 2018  

comunicare- 3 intalniri 

legislatie – 2 intalniri 
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ianuarie – decembrie 2019 

comunicare- 20 intalniri 

legislatie – 3 intalniri 

 

 

ianuarie – decembrie 2020 

comunicare- 4 intalniri 

legislatie – - intalniri 

 

 

ianuarie – decembrie 2021 

comunicare- 20 intalniri 

legislatie – 2 intalniri 

 

 

ianuarie – alegeri 2022 

comunicare- 3 intalniri 

legislatie – 2 intalniri 

 

 

1.6. Participarea membrilor desemnați în comisiile constituite la nivelul autorităților administrației 

publice locale / an 

 

Filiala Transilvania are un număr de 74 de membrii care, prin votul Consiliului Teritorial ne reprezintă în 

teritoriu. Aceștia participă la ședințele administrațiilor, discută între ei și cu colegii din Colegiul Director al 

filialei despre activitatea pe care o depun 

 

1.7. Activitatea de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură / an 

 

 

1.8. Activități de formare profesională continuă / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul activităților ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

Filiala Transilvania a organizat cursuri de formare profesională în cadrul atelierelor de specialitate 

dedicate în acest sens în cadrul celor 2 Bienale de Arhitectură Regională. Astfel, în BATRA 2019 și 2021 am 

organizat 15 ateliere de formare profesională cu subiecte diferite, cu lectori atât din țară cânt și din lume, 
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aceștia din urmă provenind din țări precum Australia, Indonezia, Japonia, din Europa și Statele unite. 

 

 

1.9. Conferințe de stagiu organizate / an și participarea înregistrată 

*poze din cadrul conferințelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

intaniri trimestriale cu arhitectii stagiari, 2 intalniri 

 

ianuarie – decembrie 2019 

intaniri trimestriale cu arhitectii stagiari, 4 intalniri 

intalniri in cadrul bienalie de arhitectrua BATRA intre stagiari si posibili reali crlienti 

 

ianuarie – decembrie 2020 

intaniri trimestriale cu arhitectii stagiari, 4 intalniri 

 

ianuarie – decembrie 2021 

3 întâlniri impreuna cu responsabilii e stagiu de la Bucuresti/Sibiu 

 

ianuarie – alegeri 2022 

3 întâlniri impreuna cu responsabilii e stagiu de la Bucuresti/Sibiu 

 

- grup de lucru la nivel national formare si stagiu 

introducerea observatorilor in cadrul sesiunilor de acordare a dreptului de semnatura 

rata promovabilitate ~60% 

participarea in calitate de observator la sesiunile de acordare a dreptului de semnatura 

discutarea si initierea proiectului de realizare siinformare a tinerilor stagiari prin materiale video privind 

calitatea de membru OAR, stagiul si dreptul de semnatura.  

rata promovabilitate ~65% 

 

ianuarie – decembrie 2021 

participarea in calitate de observator la sesiunile de acordare a dreptului de semnatura 

discutarea si initierea proiectului de realizare siinformare a tinerilor stagiari prin materiale video privind 

calitatea de membru OAR, stagiul si dreptul de semnatura.  

OAR EDU 

rata promovabilitate ~70% 
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ianuarie – alegeri 2022 

participarea in calitate de observator la sesiunile de acordare a dreptului de semnatura 

discutarea si initierea proiectului de realizare si informare a tinerilor stagiari prin materiale video privind 

calitatea de membru OAR, stagiul si dreptul de semnatura.  

OAR EDU 

rata promovabilitate ~85% 

 

 

1.10. Evenimente profesionale și culturale organizate 

*poze din cadrul evenimentelor ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

alegeri – decembrie 2018  

- Concurs PUZ Sopor Cluj în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca 

- Expoziție Vasile Mitrea 

- Scena Urbană 

 

ianuarie – decembrie 2019 

- BATRA Bienala Regionala Transilvania defășurată în luna octombrie cu evenimente colaterale pe întreg 

parcursul anului 

 

ianuarie – decembrie 2020 

= expozitia BATRA itinerata la Zalau și Bistrita (pe perioada pandemiei) 

 

ianuarie – decembrie 2021 

- BATRA Bienala Regionala Transilvania defășurată în luna octombrie cu evenimente colaterale pe 

întreg parcursul anului 

 

ianuarie – alegeri 2022 

-lansare de carte Urbanism și Urbaniști la Cluj- Vasile Mitrea și Lazar Marian 

 

1.11. Premii naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

- Nu au fost centralizate, prin urmare nu exista informatii complete. Vom propune definirea unui mod 

de strangere a informatiilor in mandatul viitor 
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1.12. Enumerarea mijloacelor de comunicare ale filialei cu membrii  și cu publicul 

- Site, pagina de facebook, mail (exclusiv pentru membrii și presa în cazul comunicatelor oficiale) 

 

 

1.13. Prezențe media (număr emisiuni TV și radio, articole de presă , conferințe de presă ș.a) 

*linkuri către sursele menționate ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

 

- Se va propune centralizarea acestora in urmatorul mandat 

- Amintim acum doar câteva 

https://ictp.acad.ro/ro/cimitirul-central-hajongard-personalitati-cu-impact-in-istoria-matematicii-din-ultimii-100-de-

ani/ 

Media 

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/title-1_58236b645ab6550cb85bae84/index.html 

https://actualdecluj.ro/marica-si-dacicc-cum-s-au-nascut-primele-calculatoare-ale-clujului/ 

http://acad-cluj.ro/cimitirul-central-hajongard-personalitati-cu-impact-in-istoria-matematicii-din-ultimii-

100-de-ani/ 

http://scenaurbana.ro/inceputuri-it-in-cluj-napoca/ 

http://www.ovidiublag.ro/2018/07/scena-urbana-e-in-ton-cu-olimpiada-internationala-de-matematica-eveniment-

complex-cu-o-prezentare-de-calibru-si-un-moment-muzical-sustinut-de-primul-cor-romanesc-care-a-cintat-pentru-

papa-francisc-i/ 

http://www.ziarelive.ro/stiri/requiem-aeternam-un-spectacol-de-comemorare-a-sufletelor-celor-dragi-adus-de-scena-

urbana-in-cimitir-de-luminatie.html 

 

https://stirileprotv.ro/stiri/social/clujenii-care-nu-pot-ajunge-la-cimitir-de-ziua-mortilor-p 
ot-apela-la-voluntari.html 

 

 

1.14. Număr concursuri de arhitectură inițiate și/sau negociate, nominalizarea lor și indicarea celor ce s-

au concretizat 

 

- Concurs PUZ Sopor în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca 

 

 

https://ictp.acad.ro/ro/cimitirul-central-hajongard-personalitati-cu-impact-in-istoria-matematicii-din-ultimii-100-de-ani/
https://ictp.acad.ro/ro/cimitirul-central-hajongard-personalitati-cu-impact-in-istoria-matematicii-din-ultimii-100-de-ani/
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/title-1_58236b645ab6550cb85bae84/index.html
https://actualdecluj.ro/marica-si-dacicc-cum-s-au-nascut-primele-calculatoare-ale-clujului/
http://scenaurbana.ro/inceputuri-it-in-cluj-napoca/
http://www.ovidiublag.ro/2018/07/scena-urbana-e-in-ton-cu-olimpiada-internationala-de-matematica-eveniment-complex-cu-o-prezentare-de-calibru-si-un-moment-muzical-sustinut-de-primul-cor-romanesc-care-a-cintat-pentru-papa-francisc-i/
http://www.ovidiublag.ro/2018/07/scena-urbana-e-in-ton-cu-olimpiada-internationala-de-matematica-eveniment-complex-cu-o-prezentare-de-calibru-si-un-moment-muzical-sustinut-de-primul-cor-romanesc-care-a-cintat-pentru-papa-francisc-i/
http://www.ovidiublag.ro/2018/07/scena-urbana-e-in-ton-cu-olimpiada-internationala-de-matematica-eveniment-complex-cu-o-prezentare-de-calibru-si-un-moment-muzical-sustinut-de-primul-cor-romanesc-care-a-cintat-pentru-papa-francisc-i/
http://www.ziarelive.ro/stiri/requiem-aeternam-un-spectacol-de-comemorare-a-sufletelor-celor-dragi-adus-de-scena-urbana-in-cimitir-de-luminatie.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/requiem-aeternam-un-spectacol-de-comemorare-a-sufletelor-celor-dragi-adus-de-scena-urbana-in-cimitir-de-luminatie.html
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1.15. Situația sediului în care își desfășoară activitatea filiala și a punctelor de lucru, dacă este cazul 

*poze de la sediu/punctul de lucru al filialei ar putea fi utile în cadrul raportului consolidat 

- proprietate 

1.16. Chestionare și consultări lansate către membri (număr, prezentare calendaristică și subiecte) 

- S-au conformat chestionarelor transmise la nivel national initiate de diferite grupuri de lucru 

 

 

1.17. Desfășurarea conferinței teritoriale ordinare (dacă a fost susținută până la data transmiterii acestui 

raport) 

- Data conferinței 20 Mai (după trimiterea acestui raport ) 

 

 

1.18. Alte activități importante 

- Incepând cu luna august 2020 filiala Transilvania este partener în cadrul structurii pentru 

Programele Operaționale Regionale din cadrul Ministerului Fondurilor Europene 

- Parteneriat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN 

- Partener în proiecte europene ale administrației locale (REFILL-Reuse of vacant spaces as driving 

Force for Innovation on Local level) în cadrul programului URBACT III – Rețele pentru Planificarea 

Acțiunilor,; AGORA-Opțiuni avansate de co-generare pentru reintegrarea activelor locale”, etc) 

- OAR Transilvania este membru activ al Centrului Cultural Clujean 

- Partener în cadrul diverselor programe ADR NV, partener -Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 

Universitatea Babes-Bolyai,  Università degli Studi dell'Aquila, Asociatia Peisagistilor din Romania – AsoP, 

etc 

 

 

 

 

 

2. Raportare calitativă 
2.1.  Cum apreciați evoluția calității produse de către membrii filialei pe durata mandatului 2018 – 

2022? 

Calitatea proiectelor este pe o pantă ascendentă. Implicarea comunității arhitecților în proiectele 

dedicate comunității a format și a promovat standardele și valorile noastre în rândul beneficiarilor și a 

altor potențiali clienți.   
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2.2. Care considerați că sunt cele mai importante realizări ale filialei? 

 

-Implicarea mai multor colegi în activitățile filialei 

-Prezența reprezentanților OAR Transilvania în spațiul public a fost în special rezultatul dezideratului 

nostru de a promova arhitectura de bună calitate și acțiunile colaterale legate de producerea acesteia 

prin Bienala de Arhitectură Transilvania, Gala Bienalelor de Arhitectură, concursuri, conferințe, 

parteneriate,prezența în spațiul public cu deschidere spre dialog, implicare în dezbateri cu diferite 

comunități,  implicare în activități conexe pe diferite paliere, etc. 

-Dezvoltarea unui parteneriat materializat prin susținere reciprocă și dezvoltarea de evenimente 

comune cu Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca este un important pas înainte în definirea unui 

drum coerent al carierei de architect. 

-Promovarea unei imagini clare și complexă în același timp, legată de profesia de arhitect și a rolului 

său în societate, a fost o permanentă preocupare în contactul cu mediile neprofesionale interesate de 

rolul arhitecturii și al arhitectului. 

- Am susținut și promovat toate demersurile care și-au propus să susțină  imaginea profesiei noastre, 

care au deschis cãi de comunicare între arhitecturã şi domeniile colaterale pe de o parte, comunitate 

şi administraţiile locale pe de altã parte.  

       - Comunicarea cu celelalte filiale, cu administraţiile locale şi presa, parteneriate cu organizaţii similare 

atât pentru proiecte culturale cât şi pentru intervenţii legislative sunt doar o parte din acțiunile pe care le-

am întreprins în mod constant pe perioada acestui mandate. 

 

2.3. Care considerați că sunt cele mai importante nereușite ale filialei? 

 

-Lipsa de implicare  (deși consider creșterea numărului de colegi implicați o reușită consider că este 

în egală măsură o nereușită pentru că numărul lor nu este suficient tuturor proiectelor pe care ne 

dorim să le desfășurăm 

-lipsa unui sediu care să permită activitatea unei filiale de această amploare 

 

2.4. Care considerați că sunt cele mai relevante schimbări prin care a trecut filiala? 

 

=imbunătățirea relațiilor de colaborare cu administrațiile 

-cresterea semnificativa a numarului de reprezentanti CTATU 

-eficientizarea proceselor de decizie prin multiplocarea sedintelor de CT si CD  
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str. Pictor Arthur Verona, 

nr. 19, 010312 București, 

Romania 

 

T: + 40 (0) 21 317 26 34 

F: + 40 (0) 21 317 26 35 

E: office.oar@gmail.com 

2.5. Ce recomandări aveți pentru mandatul următor? 

 

-continuarea proiectelor care implică membrii în activitatea filialei 

- centralizarea premiilor naționale/internaționale și concursuri câștigate de către membri ai filialei 

-promovarea tuturor demersurilor care aduc beneficii arhitectului, arhitecturii dar și tuturor 

domeniilor conexe 

-constituirea de grupuri de comunicare pentru fiecare din administrațiile municipiilor din cadrul filialei 

pe modelul celui realizat pentru colaborarea cu primăria Cluj Napoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte 2018 – 2022,  

Arh. Daniela Maier   

Dată: 

Semnătură: 

 

 

 


