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Regulament de înscriere și participare: 
 

A. Se pot înscrie arhitecți membri ai Filialei Teritoriale București a O.A.R., 
oricare categorie (stagiari, arhitecți cu drept de semnătură etc.) 

B. Participarea se face pe bază de înscriere și cu taxă de participare astfel: 
 

 Curs Nr. max. pers. Ore Taxă lei /pers 

1 Structuri lemn 12 6 80 

2 Învelitori din șiță 30 6 80 

3 Pardoseli din mozaic 30 12 130 

4 Conformare energetică 20 6 80 

5 Comunicare și marketing 20 12 130 

6 Arhitectură participativă 20 6 80 

 
Cei care doresc participarea la mai multe cursuri pot opta pentru un abonament care 
include participarea la 3 cursuri, câte unul din fiecare grupă, la alegere. Există 12 
abonamente disponibile, valoarea unui abonament este de 240 lei. 
 

C. Înscrierea se face în funcție de ordinea de înscriere și în limita numărului de 
locuri disponibile. Înscrierile se fac online la adresa oarbuc@rdsmail.ro . În 
cazul în care participantul se răzgândește, este rugat să anunțe OAR pentru 
a putea redistribui locul. 

 
D. Taxa se poate achita înainte de curs sau la începutul cursului. În cazul celor 

care optează pentru abonament, taxa se achită în prealabil la sediul filialei. 
 

E. La fiecare curs participanții vor semna foaia de prezență la începutul cursului 
și a finalul cursului. Pentru cursurile care se desfășoară două sau mai multe 
zile, foaia de prezență va fi semnată în fiecare zi. În caz de absență 
participantul nu va primi creditele de participare la programul de pregătire 
profesională continuă.  

 
F. La finalul cursului participantul va completa o fișă de evaluare pusă la 

dispoziție de personalul O.A.R. prezent la curs. Fișa de evaluare se 
completează la fața locului, nu se acceptă predare ulterioară. În cazul ne 
completării acesteia participantul nu va primi creditele de participare la 
programul de pregătire profesională continuă. 

 
G. Îndrumătorul de curs va face o evaluare proprie pentru fiecare participant. În 

cazul în care prezenta participantului a fost evaluată ca nesatisfăcătoare 
(neimplicat, neatent etc) participantului nu va primi creditele de participare la 
programul de pregătire profesională continuă. 

 
H. Taxa de participare nu se returnează în caz de neparticipare sau de 

nerecunoaștere a cursului. 
 

I. În programul pilot se propune ca 2 ore de curs = 1 credit. Se recomandă 
arhitecților minim 3 credite din fiecare categorie de pregătire. 
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