
INTREBARE
Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022

RASPUNS
Alexandru GĂVOZDEA

Responsabilitate - să asumăm responsabilitatea OAR faţă de arhitecţi şi responsabilitatea arhitecţilor faţă de colegi şi societate
1.     
        
      

Pe ce direcţie credeţi ca ar trebui să se 
concentreze mandatul dumneavoastră?

Experienţă - să folosim experienţa acumulată ca profesionişti şi ca organizaţie pentru a ne îmbunătăţi activitatea în ceea ce priveşte funcţionarea organizaţiei, relaţia cu membrii, relaţia cu societatea
Solidaritate - să fim solidari cu colegii aflaţi la nevoie prin îmbunătăţirea asigurărilor profesionale şi prin testarea introducerii unor planuri de pensii private şi a unor asigurări sociale private, asemănătoare celor din alte organizaţii profesionale
Parteneriat - să evaluăm parteneriatele existente prin prisma principiului câştigului reciproc şi să încheiem altele, astfel încât să ne creştem vizibilitatea în societate şi să determinăm modificări legislative necesare
Eficienţă - să utilizăm eficient resursele organizaţiei în interesul membrilor
Comunitate - să devenim o comunitate de colegi mai degrabă decât o organizaţie profesională, prin creşterea încrederii reciproce
Transparenţă - să obţinem încrederea reciprocă prin creşterea transparenţei activităţii organelor de conducere ale Ordinului şi filialelor; să găsim soluţii pentru ca orice mesaj să ajungă la cât mai mulţi membri; să găsim soluţii pentru colectare de feedback, opinii, sugestii de la
membri

Mircea OCHINCIUC
-

George Alexandru TOHĂNEANU
Transformarea OAR într-un instrument eficient de lucru pentru fiecare arhitect.

Octavian UNGUREANU
OAR trebuie să-și propună atingerea a 5 obiective:
1. Autorizarea construcțiilor în maxim 3 luni
2. Regulamente de urbanism mai bune
3. O piață de proiectare concurențială, liberă și onestă
4. Un cadru online, coerent de documentare, studiu, consultanță și cercetare
5. Democratizarea Ordinului prin introducerea dezbaterilor interne pe priorități, principii, strategii și soluții + vot direct, electronic sau/și prin corespondență

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu: Nu pot considera arhitectul mai important ca arhitectura sau arhitectura mai importantă ca arhitectul. Fiecare arhitect trebuie să conteze pentru organizaţia sa profesională, aşa cum arhitectura trebuie să conteze pentru
fiecare arhitect pentru că arhitectura reprezintă arhitecţii în societate.
Aşa cum arhitectură fără arhitecţi nu există, nici arhitecţii nu sunt validaţi de societate decât prin prisma produsului lor - arhitectura.
Aşadar, răspunsul meu la întrebarea aceasta este: ARHITECTUL şi ARHITECTURA nu pot fi separaţi, iar OAR trebuie să găsească echilibrul între importanţa pe care o dă arhitecţilor ca membri ai săi şi arhitecturii ca produs care
defineşte membrii săi în societate.
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu: -

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: arhitectul.

motivare:

motivare: arhitectura este generată de arhitecti, iar OAR o importantă"utilitate" a acestora
Octavian UNGUREANU

comentariu: 
motivare:

comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

Mircea OCHINCIUC
comentariu: 
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: 
motivare:

Octavian UNGUREANU
comentariu: 
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA
Poziţia arhitecţilor pe piaţa de proiectare se supune regulilor în mod similar oricărei pieţe economice, prin urmare o îmbunătăţire ar putea veni prin două tipuri de acţiuni: pe de o parte, învăţarea de către arhitecţi a unor tehnici de marketing şi de comunicare cu clienţii; pe de altă 
parte, creşterea eficienţei activităţii OAR împotriva concurenţei neloiale prin eficientizarea comisiilor de disciplină
În ceea ce priveşte poziţia arhitecţilor în societate, cred că principalul motor al reconsiderării acesteia este creşterea calităţii produsului de arhitectură; de asemenea, mai văd aici îmbunătăţirea ofertei OAR către societate (prin acţiuni care să aducă vizibilitate pozitivă arhitecţilor).

Respectul societăţii pentru arhitecţi nu se poate obţine prin lege; el va veni firesc dacă societatea va fi mulţumită de ceea ce primeşte din partea arhitecţilor
Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
Intensificarea promovării arhitecturii si a figurii arhitectului în societate prin mai multe proiecte culturale. Pentru piata profesionistă, specializare, stabilitate, predictibilitate, demontarea imaginii de volatilitate,  prin initiative ale OAR ce se vor adresa managementului de costuri, 
onorariilor, intruziunii profesionale, semnăturii de complezentă, cuantumului taxei de înregistrare a proiectelor, chestiunii asigurărilor profesionale obligatorii

Octavian UNGUREANU
Piața de proiectare trebuie să fie puternic concurențială (competiția fiind cheia calității), liberă (libertatea pieței asigurând echilibrarea cererii cu oferta) și onestă (competiția între profesioniști trebuie să depindă de calitatea arhitecturii și a serviciilor oferite).

Piața în prezent este grevată de fenomene neplăcute:
- Regimul avizării și autorizării construcțiilor favorizează corupția, „arhitecții agreați pe la primării”, arhitecții „cu intrare la primărie” în detrimentul unor profesioniști mai buni
- Regulamentele de urbanism nici nu protejează patrimoniul valoros, dar și împiedică dezvoltarea satelor și orașelor. Modul de obținere a derogărilor, fenomenele de la punctul anterior, afectează grav libera concurență
- Modul de atribuire a contractelor de proiectare pentru lucrările publice este discutabil și netransparent. Trebuie promovate concursurile de arhitectură pentru anumite obiective, selecții de ofertă pe alte baze pentru lucrările complexe
- Limitat fenomenul semnăturii de complezență
- Liberalizat accesul pe piața de proiectare a tinerilor arhitecți.
- Schimbat sistemul de stagiu actual,cu un impact grav nivelul salarizării arhitecților, reducând practic aproape toată masa arhitecților angajați la o gamă foarte joasă de salarii
- Impunerea unor standarde în serviciile de proiectare
- Schimbat sistemul de atribuire a responsabilității dintre investitor, proiectant și constructor, către cel dintâi.
- Schimbarea controlului „documentațiilor” în controlul conformității construcțiilor.

3.     
        
      

Ce propuneţi pentru ca poziţia arhitecţilor să 
fie reconsiderată în cadrul pieţii de 
proiectare?

2.     
        
      

Ce consideraţi că este mai important: ARHITECTUL

ARHITECTURA



Octavian UNGUREANU
Vezi răspunsul de la întrebarea 1. 

George Alexandru TOHĂNEANU
OAR nu este legiuitor, dar poate demara noi reglementări legale în directia recunoasterii sectorului constructiilor ca strategic (cu introducerea de facilităti fiscale), a unui palier TVA mai favorabil, a combaterii intruziunii profesionale, a reglementării unor concepte noi cum ar fi 
"autoconsumul" (când arhitectul este propriul client). Proiectarea de arhitectură dispune deja de baza legală pentru a se desfăsura ca profesie liberală

Propunerea de modificări legislative în domeniul avizării, autorizării și controlului calității în construcții, regulamente de urbanism mai bune, o piață de proiectare concurențială, liberă și corectă sunt obiective care vor elibera arhitectului mult timp pentru proiectare

Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022
Alexandru GĂVOZDEA

Arhitectura ca profesie liberală implică libertatea de a profesa.
Această libertate este grevată cel mai ades de două tipuri de factori: pe de o parte, concurenţa neloială; pe de altă parte, momentele dificile care obligă arhitectul să-şi întrerupă activitatea.
Aşadar, creşterea eficienţei activităţii împotriva concurenţei neloiale şi implementarea planurilor de susţinere în momente dificile (asigurări profesionale eficiente, plan de pensii, plan de asigurări sociale)- acestea sunt cele două elemente de bază pe care le am în vedere pentru
susţinerea proiectării de arhitectură ca profesie liberală.

Mircea OCHINCIUC

9.     
        
      

Prezentaţi / descrieţi / motivaţi o modificare 
legislativă care v-aţi dori să fie promovată de
OAR în domeniul patrimoniului cultural 
imobil.

Octavian UNGUREANU
Nu cred că patrimoniul cultural imobil ar trebui să facă obiectul unei legi separate de cele privind avizarea, autorizarea și controlul calității în construcții.

8.     
        
      

Comentaţi succint iniţiativa legislativă 
depusă în luna martie a acestui an la Senat 
de abrogare a alin. (1) al art. 24 al Legii 
50/1991 incluzând punctul dumneavoastră 
de vedere referitor la aceasta.

Răspunderea privind intervențiile neautorizate asupra clădirilor de patrimoniu ar trebui să rămână penală. Cu toate acestea, Parlamentul României este suveran
Alexandru GĂVOZDEA

Aş dori simplificarea intervenţiilor minore la monumente (branşamente, lucrări de întreţinere/ reparaţii) sub supravegherea Direcţiilor de Cultură precum şi simplificarea intervenţiei de urgenţă a administraţiei asupra monumentelor aflate în pericol, indiferent de regimul de 
proprietate (cu instrumente de recuperare ulterioară a fondurilor). Ambele măsuri ţintesc mici schimbări la scară masivă

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
Consider că există un set consistent de reglementări legale în acest domeniu, care depăsesc cu mult competentele mele actuale. Nu am o specializare pe măsura interesului si nu doresc să improvizez doar pentru a spune ceva cu orice pret

George Alexandru TOHĂNEANU
Nu modifică esential problematica cu care se confruntă arhitectul.

Octavian UNGUREANU
Actualele propuneri nu reușesc să iasă din logica actualei Legi 50. Rescrierea unui act normativ este o imensă oportunitate de a simplifica substanțial procedurile

Alexandru GĂVOZDEA
Îmi este necunoscută motivaţia reală din spatele iniţiativei legislative, însă aceasta deregularizare ar produce efecte devastatoare în mediul construit şi nu doar asupra patrimoniului cultural. Personal consider că organizaţia trebuie să ia atitudine prin toate canalele disponibile, ceea 
ce a şi făcut. Probabil va trebui ca pe viitor să deschidem mai multe canale de comunicare şi să dezvoltăm pârghii cooperative cu executivul şi legislativul

Noul text deschide portile către o a doua ghetoizare a spatiului stradal al oraselor noastre, dar si către noi oportunităti de îmbunătătire a peisajului urban, rămânând la viziunea si priceperea reprezentantilor locali care vor fi tendintele de aici încolo. Fără PUG-uri robuste pentru 
orasele noastre  nu se vor întâmpla mari miracole.

Octavian UNGUREANU
Incriminarea/dezincriminarea intervențiilor neautorizate asupra construcțiilor monument istoric trebuie corelată cu timpi civilizați de obținere a unei autorizații de construire

7.     
        
      

Care este poziţia dumneavoastră faţă de 
propunerile de modificări legislative ale legii 
50?

Alexandru GĂVOZDEA
În ultima vreme au fost mai multe tentative de modificare a legii 50, astfel că nu mi-e clar la ce modificări se referă întrebarea.
De altfel, după părerea mea, modificările repetate ale legii 50 nu oferă decât mici ajustări care nu rezolvă marile probleme din autorizarea construcţiilor, iar marile probleme nu se pot rezolva doar prin modificarea legii 50. 
Este posibil ca viitorul Cod al Construcţiilor să creeze cadrul schimbării sistemului de autorizare; este necesar să fim prezenţi activ pe tot parcursul elaborării sale

- Comasarea în cadrul certificatului de urbanism a avizelor de amplasament și notificării de mediu
- emiterea de certificate de urbanism și autorizații de construire doar de către arhitectul șef
- stabilirea a 3-5 niveluri de risc (împrejmuiri și anexe, locuințe unifamiliale, construcții sub 500, 1000 mp sau orice altă clasificare) pentru care să se poată realiza lucrări direct, fie în baza certificatului de urbanism, pe răspunderea unui proiectant (arhitect), fie prin notificare

Mircea OCHINCIUC

6.     
        
      

Care sunt primele 5 măsuri pe care le-aţi 
propune în cadrul acestei colaborări?

Octavian UNGUREANU
- un sistem alternativ de avizare, autorizare și control al calității în construcții care să reducă timpul necesar obținerii unei autorizații de construire la maxim 3 lun
- un sistem de concentrare a răspunderii asupra investitorului și transfer al acestuia asupra proiectantului prin asigurări 
- îmbunătățiri ale cadrului definit de Legea 50, ghiduri și metodologii de aplicare unitară a legii

Este imposibilă identificarea în acest moment a unui număr de măsuri, în lipsa unei evaluări care să arate problemele reale ale acestei colaborări. Abia după identificarea problemelor concrete se pot căuta soluţii concrete
Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
Sondarea opiniei membrilor OAR, analiză în cadrul grupului de lucru / departamentului, mandatarea si delegarea echipei, contact si stabilirea protocolului de colaborare cu institutia în cauza, lucrul propriu-zis în formula comisiei mixte, cu sedinte si feed-back la un interval stbilit 
prin protocol.

5.     
        
      

Cum vedeţi colaborarea cu Ministerul 
Dezvoltării - care gestionează atât legea 184 
cât şi celelalte acte normative primare şi 
secundare din domeniul construcţiilor?

Octavian UNGUREANU
MDRAPFE are nevoie de poziția a 10.000 de arhitecți, nu doar a 2-3 persoane competente.
OAR trebuie să organizeze dezbateri interne privind  sisteme alternative de avizare, autorizare și control al calității în construcții, care să devină propuneri proprii în cadrul reformei legislative

- programe pentru susținerea pieței concurențiale, libere și corecte

Alexandru GĂVOZDEA

- cadrul de documentare, studiu, consultanță și cercetare (online) conținând biblioteci online tehnice, științifice, legislative, de specialitate
Alexandru GĂVOZDEA

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
Crearea unui departament al OAR dedicat initiativei legislative. Acesta va delega echipe de lucru către  toate acele institutii ale administratiei

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU

4.     
        
      

Ce programe aveţi în vedere să dezvoltaţi în 
scopul susţinerii proiectării de arhitectură ca 
profesie liberală?

Până în acest moment, putem spune că eforturile OAR de colaborare cu Ministerul Dezvoltării nu au dat rezultatele dorite.
Acest parteneriat trebuie reevaluat pentru a vedea care sunt - concret - problemele care au dus la această situaţie şi pentru a identifica soluţii de deblocare a situaţiei. Iar modul de cooperare trebuie să fie calibrat pe avantajul reciproc al partenerilor.

Programele sunt:
- legislative (L50, L10, normative care se contrazic etc), un nou Regulament General de Urbanism



Filialele sunt entități juridice diferite. Un nou regulament de funcționare ar trebui să stabilească roluri diferite pentru OARN și filiale. Nu cred că este nevoie ca organizația să aibă 23 de vicepreședinți pe legislație, 23 de vicepreședinți pe profesie șamd
Rolul Președintelui și al Colegiului Director Național este să sprijine pe plan local inițiativele filialelor care urmăresc atingerea celor 5 obiective strategice

13.   
        
    

Cum vedeţi relaţia cu filialele?

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
Restabilită prin mult mai multe legături. Aceleasi servicii pentru toti arhitectii din teritoriu. OAR în limba maghiară la filialele unde există cerere

Octavian UNGUREANU

Octavian UNGUREANU
Orice organizare viitoare trebuie să permită o funcționare optimă pentru a atinge cele 5 obiective definite la întrebarea 1. Oricum, OAR trebuie să se debirocratizeze, să-și simplifice structura și, mai ales, să-și găsească direcțiile de acțiune și prioritățile prin vot direct, electronic 
sau/și prin corespondență.

Alexandru GĂVOZDEA
Întrebarea este generală şi nu pot să răspund decât general: cred că va fi o relaţie bună. Aceasta trebuie să fie strânsă, transparentă şi bazată pe încredere (şi sprijin reciproc)

motivare: Aderarea la OAR este obligatorie pentru exercitarea dreptului de semnătură. Înscrierea în UAR este benevolă.
Alexandru GĂVOZDEA

Consider supradimensionat aparatul forurilor alese şi ineficient modul de lucru. Putem să rediscutăm cu toţii subiectul în vederea unei viitoare conferinţe extraordinare prin care să simplificăm aparatul decizional. Administrativ cred că judeţele trebuie să aibă dreptul la
autodeterminarea apartenenţei la o filială sau alte, dar secretariatele trebuie să îşi împartă resursele pentru o mai bună gestionare a activităţii lor (servicii partajate?), aşa cum mi-au sugerat şi o parte din filialele vizitate în turul naţional.

Mircea OCHINCIUC

comentariu:
motivare:

Octavian UNGUREANU
comentariu: adevărat

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
Alexandru GĂVOZDEA

comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU

Mircea OCHINCIUC
comentariu: 
motivare:

comentariu: nu

Reintroducerea obligativităţii parcurgerii procedurii de informare şi consultare a populaţiei (sub sancţiunea nulităţii de drept a documentaţiei) şi punerea la punct a unui mecanism eficace şi standardizat pentru evaluarea şi (după caz) preluarea observaţiilor rezultate din aces
proces.

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
RUR există iar OAR este despre arhitecti si arhitectură. Chiar si asa, suntem interesati cât se poate de direct. În domeniul urbanismului as dori să văd PUG-uri redactate cu aceeasi viziune si grad de abstractizare pe care le-am putut experimenta în Occident. Deasemenea, as dori să 
văd cum se dezvoltă acel domeniu legislativ ce tine de dreptul urbanistic si regimul proprietătii

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

12.   
        
    

Cum vedeţi organizarea viitoare a OAR?

George Alexandru TOHĂNEANU
Refunctionalizată prin restructurare în nouă departamente, consiliu director/executiv, presedinte non-executiv, grupuri de lucru, cercuri de interes

OAR este complementară UAR

OAR este complet diferită de UAR

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: da, partial
motivare: motivare: ambele organizatii sunt despre arhitecti si arhitectură, ambele primesc fonduri din TA, organizează concursuri, promovează cultural profesia, au un rol în proiectia spre exterior. Suprapunerea unor roluri comune, 
dar si existenta celorlalte ce aduc  diferenta, nu fac din eventuala fuziune a organizatiilor o chestiune presantă. Dar se poate discuta si demara orice actiune, dacă interesul colectivului o dictează

Octavian UNGUREANU
comentariu: fără comentarii

10.   
        
    

Prezentaţi / descrieţi / motivaţi o modificare 
legislativă care v-aţi dori să fie promovată de
OAR în domeniul urbanismului 

Octavian UNGUREANU

Octavian UNGUREANU

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu: OAR este autoritatea competentă pentru reglementarea profesiei, caracter din care derivă o serie de alte atribute (gestionare drept de semnătură, asistenţă pentru stagiu şi filtrarea accesului, definire deontologie şi acţiuni 
disciplinare, formare şi promovare profesională etc.). OAR trebuie să-şi îndeplinească mandatul conferit prin legea 184/2001 şi să completeze acest mandat cu măsuri pentru întărirea performanţei profesionale a arhitecţilor şi 
reconsolidarea poziţiei lor în industria construcţiilor şi în societate.
motivare:

11.   
        
    

Care este poziţia dumneavoastră referitoare 
la OAR în ce priveşte scopul existenţei 
acestei organizaţii?

OAR are aceleaşi scopuri cu UAR

comentariu: fals
motivare: OAR are un rol în reglementarea profesiei, UAR nu.

Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022
Alexandru GĂVOZDEA

Stabilirea unor condiţii mai ferme şi mai explicite pentru emiterea avizelor de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism din iniţiativă privată (corelarea cu documentaţiile de urbanism şi cele strategice / sectoriale de rang superior; evaluarea, din perspectiva interesului public
a intenţiilor de derogare de la acestea; dezvoltarea şi evaluarea comparată, pe baza unor criterii relevante şi pentru interesul public, a unor scenarii alternative; delimitarea unei zone de reglementare adecvate intenţiilor şi consecinţelor documentaţiei şi obligativitatea formulării de 
reglementări precise şi cu caracter obligatoriu pentru toate imobilele din această zonă).

motivare:

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare:



Strenghts - puncte tari Weaknesses – Slăbiciuni Opportunities – Oportunități Threats - Amenințări
10.000 de membri lipsa de direcție Implicarea arhitecților în dezbateri prin social media Piața needucată
resurse financiare neimplicare și deficit de încredere Guvernul vrea să reformeze sistemul legislativ Legislație haotică
propria lege de funcționare lipsa de coeziune Apariția clienților din ce în ce mai bine informați Corupție

comunicare dificilă Birocrație
prioritățile OAR nu reflectă prioritățile arhitecților Sistem de avizare și autorizare în colaps
birocrație internă
structuri și regulamente prea complicate

Octavian UNGUREANU

*
Octavian UNGUREANU

Stabilirea celor 5 obiective strategice de la punctul 1 vizează în principal proiectarea:
- Schimbarea sistemului de avizare, autorizare și control al calității în construcții

Alexandru GĂVOZDEA
E o întrebare care conţine mai multe întrebări şi un grad de detaliere care implică timp şi resurse umane de care eu, în calitate de candidat, nu dispun. Am expus o parte din informaţiile solicitate pe pagina web de campanie (www.10501plus.ro), în mai multe etape, inclusiv 
asumarea unor termene de implementare; dacă citiţi textele de pe pagina web de campanie, veţi vedea că îmi asum NU implementarea directă a unor programe, ci prezentarea lor către Consiliul Naţional pentru dezbatere şi vot; aceasta este calea democratică de implementare. 
Desigur, prezentarea către Consiliul Naţional se va face doar după realizarea analizelor cerute de autorul întrebării

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU

Nu pot vedea, dar pot spera că OAR se va fi metamorfozat dintr-o structură mai degrabă ermetică, rigidă si oarecum ostilă membrilor săi într-o casă primitoare pentru arhitecti, un adăpost contra dificultătilor, un colectiv prieten, un interlocutor degajat, un atelier cu unelte diverse a 
fi folosite pentru exprimarea creativă sau profesională.

Octavian UNGUREANU
- arhitecții dezbat, decid și votează direct, electronic și/sau prin corespondență direcțiile, prioritățile și strategiile OAR
- OAR este principalul furnizor de informație de calitate în sprijinul beneficiarilor și investitorilor, ghidând procesul investițional

Alexandru GĂVOZDEA
În mod ideal, entuziasmul şi energiile reformatoare ale tinerilor vor coagula o comunitate de profesionişti unită, care contează în societate şi care a face eforturi comune de a se adapta nevoilor contemporane. Asta ar însemna implicare crescută a arhitecţilor în problemele profesiei 
şi ale societăţii. Fiind la un punct de modificări importante în cadrul OAR (introducerea arhitecţilor de interior în organizaţie) nu vreau să speculez cifre de creştere şi implicare

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare:

Octavian UNGUREANU
comentariu: OAR trebuie să fie debirocratizat, suplu și funcțional pentru a atinge o serie de obiective.
motivare:

comentariu:
George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

motivare:
comentariu:

Octavian UNGUREANU
motivare:

Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022

motivare: functia creează organul; atributiile OAR vor putea fi îndeplinite numai dacă osatura sistemului răspunde corect cerintelor de functionare

17.   
        
    

Formulaţi o analiză SWOT a organizaţiei în 
stadiul actual şi extinsă pe perioada de 4 ani 
a mandatului 
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWO
T).

Alexandru GĂVOZDEA
Îmi pare rău, acest lucru nu îl voi face întrucât utilitatea rezultatului este net inferioară efortului necesar unui demers serios. „Organizaţia” nu este un element simplu ci unul extrem de complex şi analiza ar trebui dusă în profunzime pentru a aduce măcar o oarecare obiectivitate.

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
*

- Crearea unui cadru coerent de documentare, studiu, cercetare (bibliotecă de specialitate, tehnică, științifică, legislativă etc).
Pe termen scurt trebuie implementat sistemul de dezbatere și vot electronic pentru a stabili priorități, direcții și strategii pentru conducerea OAR.
- Pe termen mediu trebuie gândit un nou sistem de avizare, autorizare și control al calității în construcții
- Promovarea intensivă, prin mass-media, parteneri, canale proprii, a beneficiilor adoptării unor soluții care să simplifice procedurile și timpul de obținere a autorizației de construire, concomitent cu asigurarea standardelor de calitate
Sensibilizarea tuturor decidenților politici privind importanța unui nou sistem de avizare, autorizare și control al calității în construcți

15.   
        
    

Cum vedeţi OAR în 2023 (în relaţie cu 
arhitecţii; în relaţie cu autorităţile; în relaţie 
cu beneficiarii; ca medie în % de participare 
a membrilor la conferinţele teritoriale; sau 
orice alt aspect îl consideraţi relevant)?

- sper ca la următoarele alegeri, acestea să se realizeze prin vot universal, direct
16.   
        
    

Ce programe şi strategii reale au candidaţii 
privind cadrul de desfăşurare a profesiei, cu 
referire strict la practica şi producţia de 
arhitectură. Acea parte a profesiei care 
generează arhitectură construită, 
recepţionată, utilizată. Cu rugămintea de a 
detalia şi a face referire la programe şi 
strategii prioritare pe termen scurt, mediu şi 
lung, modul preconizat de acţiune, 
identificarea resurselor necesare, plan de 
comunicare a demersurilor şi etape de 
raportare a evoluţiei proceselor. Analiză de 
risc şi impact.

- Regulamente de urbanism mai bune
- Promovarea unei piețe concurențiale, libere și corecte

comentariu: voi propune restructurarea organizatiei
George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
comentariu:

comentariu: Repet aici răspunsul de la penultima întrebare anterioară:
Alexandru GĂVOZDEA14.   

        
    

Vă propuneţi să păstraţi actuala structură a 
organizaţiei sau aveţi în vedere să propuneţi 
modificări?

DA

NU

Mircea OCHINCIUC
motivare:

Consider supradimensionat aparatul forurilor alese şi ineficient modul de lucru. Putem să rediscutăm cu toţii subiectul în vederea unei viitoare conferinţe extraordinare prin care să simplificăm aparatul decizional. Administrativ cred 
că judeţele trebuie să aibă dreptul la autodeterminarea apartenenţei la o filială sau alte, dar secretariatele trebuie să îşi împartă resursele pentru o mai bună gestionare a activităţii lor (servicii partajate?), aşa cum mi-au sugerat şi o 
parte din filialele vizitate în turul naţional.



Octavian UNGUREANU
comentariu: 
motivare:

21.   
        
    

Aveţi în vedere eliminarea din ROF articolul 
unde se spune ca membrii OAR sunt 
creatori?

motivare:

motivare:

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

motivare:
Alexandru GĂVOZDEA

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:*

comentariu:*
motivare:

Octavian UNGUREANU
comentariu:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
Alexandru GĂVOZDEA

comentariu:
motivare:

Este o decizie bună. Includerea arhitecților de interior în cadrul OAR este stabilită de actuala formă a Legii 184, OAR are datoria conformării ROF cu legea de funcționare
Alexandru GĂVOZDEA

Octavian UNGUREANU
comentariu: Până la amendarea Legii 184, ROF trebuie să respecte litera și spiritul acesteia.

data:
principalii paşi în planificarea şi implementarea acestui plan:
cu ce frecvenţă veţi evalua şi îmbunătăţi planul:

Consiliul Naţional este forul decident al OAR, iar actualele propuneri de Regulamente OAR au fost dezbătute în Consiliul Naţional de două ori - o dată înainte de Conferinţa Naţională Extraordinară din octombrie 2017 şi încă o dată pe 11 iunie 2018

Alexandru GĂVOZDEA
Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022

18.   
        
    

Până la ce dată veţi avea un plan de acţiune 
pe 3 ani, cu obiective SMART şi activităţi 
concrete pe fiecare domeniu de activitate al 
OAR, asumat în echipă de toţi membrii 
colegiului director şi aprobat de consiliul 
naţional al OAR?

data: Nu am de gând să mă fixez în măsuri arbitrare (precum cei 3 ani). Pentru o activitate dinamică, fiecare direcţie de acţiune va avea propriul program-calendar cu obiective SMART, întrucât nu doar că au durate diferite de implementare ci şi dinamici şi fluctuaţii diferite. 
Evident, votul majoritar al CN şi întreaga echipă de bază vor trebui să adere la strategie, ca aceasta să poată fi abordată
principalii paşi în planificarea şi implementarea acestui plan:
cu ce frecvenţă veţi evalua şi îmbunătăţi planul:
structuri organizaţionale implicate în acest proces:

Mircea OCHINCIUC

DA

20.   
        
    

Aveţi în vedere eliminarea din ROF toate 
acele articole care contravin spiritului Legii 
184?

DA

NU

19.   
        
    

Alexandru GĂVOZDEA

comentariu: Atât în Grupul de Lucru Regulamente, cât şi în Consiliul Naţional s-a acordat o mare atenţie punerii în acord a ROF cu Legea 184, astfel că e greu de crezut că există în ROF articole care contravin spiritului Legii 184. 
Dacă, totuşi, acestea există, oricine le-a observat putea depune amendamente în sensul corectării lor şi, dacă nu a făcut-o, va putea depune respectivele amendamente la următoarea amendare a ROF
Regulamentele trebuie modernizate în ritmul modernizării organizaţiei, astfel că revizuirea lor ritmică e de dorit

Pe data de 11 iunie 2018, CN a decis forma 
finală a regulamentelor OAR, propuse spre 
adoptare în cadrul Conferinţei Naţionale a 
OAR din 30 iunie - 1 iulie 2018. Cum 
comentaţi decizia de a se păstra numai 
modificările referitoare la arhitecţii de 
interior şi la trecerea dintr-o filială în alta pe 
perioada stagiaturii?

Nu are sens să comentez decizii adoptate prin dezbatere şi vot de Consiliul Naţional, întrucât acesta reprezintă prin însăşi structura sa şi prin modul de desemnare a membrilor săi voinţa tuturor filialelor OAR. Sunt decizii adoptate prin vot democratic asupra cărora nu îmi permit 
păreri personale.

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
Restructurarea organizatiei, propusă de această candidatură, aduce după sine rescrierea regulamentelor si introducerea unora noi

Octavian UNGUREANU

data:*

motivare:

principalii paşi în planificarea şi implementarea acestui plan:*
cu ce frecvenţă veţi evalua şi îmbunătăţi planul:*
structuri organizaţionale implicate în acest proces:*

Octavian UNGUREANU
data:
principalii paşi în planificarea şi implementarea acestui plan: principalii paşi în planificarea şi implementarea acestui plan: dezbatere internă + vot online, preluarea temei de către conducere, grupuri de lucru, aprobare în Consiliul Nțional
cu ce frecvenţă veţi evalua şi îmbunătăţi planul: cu ce frecvenţă veţi evalua şi îmbunătăţi planul: pe măsură ce dezbaterile interne stabilesc noi priorități
structuri organizaţionale implicate în acest proces: structuri organizaţionale implicate în acest proces: mecanismul de dezbatere + vot online, Președinte+Colegiu Director, Grupuri de Lucru, Consiliul Național și, dacă e cazul, Conferința Extraordinară

motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

structuri organizaţionale implicate în acest proces:
George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:*



Octavian UNGUREANU
comentariu:
motivare:

24.   
        
    

Credeţi că ar fi oportun să existe o 
diferenţiere de taxă între cei cu DS în funcţie 
de tipul de exercitare a profesiei?

motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:
motivare:

comentariu: Este o nuanţă nouă la o idee vehiculată acum ceva timp. Cred că trebuie să ne aplecăm mai atent asupra bugetului OAR şi e posibil ca unul dintre instrumentele ce vor fi propuse a fi modificate să fie şi mecanismul de 
cotizaţii.
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

motivare: arhitectul nu este si nu poate fi definit ca persoană juridică
Octavian UNGUREANU

comentariu: Dreptul de semnătură este legat de persoana fizică, nu de cea juridică. Același lucru este valabil și pentru licență sau diploma echivalentă.
motivare: Și pentru persoanele juridice, semnătura se realizează de persoane fizice, împuternicite, sau stabilite prin statut, cum este cazul Administratorului unei societăți comerciale. Semnătura Administratorului angajează și 
răspunderea persoanei fizice. Similar, semnătura arhitectului angajează răspunderea acestuia pentru calitatea soluțiilor oferite, dar și pe cea a persoanei juridice care este parte  în contractul de proiectare.

comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare: Nu. Dreptul de semnătură este al arhitectului - persoană fizică.

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: nu

Octavian UNGUREANU

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:
motivare:

motivare:

motivare: Exercitarea DS se face individual, antrenând răspunderea arhitectului și nu are legătură cu forma de organizare comercială: BIA; SRL, SA.

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Octavian UNGUREANU
comentariu: Exercitarea DS ca salariat NU contravine Legii 184.

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:*
motivare:

comentariu:
motivare: Nu. Abia dacă ar fi eliminat acest articol, ROF ar contraveni Legii.

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Octavian UNGUREANU
comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:*
motivare:

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Octavian UNGUREANU
comentariu: Eliminarea acestui articol ar amenința capacitatea OAR de a încasa Timbrul de Arhitectură.
motivare: Arhitecții sunt creatori.

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:*
motivare:

comentariu: Nu. Arhitecţii nu sunt creatori?
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Alexandru GĂVOZDEA
Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022

DA

23.   
        
    

Dreptul de semnătura (DS) este legat de 
arhitect ca persoană juridică în timp ce 
licenţa se referă la titulatura de arhitect?

DA

NU

22.   
        
    

Aveţi în vedere eliminarea din ROF a 
articolului unde se spune ca DS poate fi 
exercitat şi ca salariat, ceea ce contravine 
Legii?

DA

NU

NU



Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

motivare:
comentariu:

George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:
Mircea OCHINCIUC

Singura problemă la acest sistem de taxare/cotizare este că s-ar face o discriminare între arhitecții cu DS și cei fără DS.
Alexandru GĂVOZDEA

comentariu: Este o idee vehiculată de ceva mai mult timp dar numai la nivel speculativ. Analiza bugetului OAR, a nevoilor de cheltuieli (noi, pe lângă cele existente) şi a surselor de economii poate să conducă în mod natural la 
nevoia modificării sistemului de cotizaţii. Această idee este una dintre variantele posibile, cu sau fără limitarea la SRL (mai sunt SA, SCA, SCS etc.)
motivare:

Octavian UNGUREANU
comentariu: Cred că modelul RUR de a taxa fiecare proiect, nu afilierea este mai bun.
motivare: Dreptul de semnătură se dobândește prin cumularea a două calități: titlul de arhitect și parcurgerea stagiului profesional. Fiind un drept, nu ar trebui condiționat de nimic altceva decât de conduita arhitectului. Condiționarea
exercitării DS de plata cotizației seamănă mai curând cu un privilegiu (în accepțiunea dreptului medieval). O comparație relevantă mi se pare cea cu drepturile civile. O persoană beneficiază de exact aceleași drepturi civile, indiferen
dacă are sau nu plătite taxele și impozitele: va continua să aibă drept de vot, nu poate fi arestat fără mandat șamd
Cotizații diferite pentru modalitățile diferite de exercitare a profesiei ar crea discriminări între arhitecții cu BIA, cei asociați în SRL-uri și cei salariați. 

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: nu
motivare: cotizatia (si nu taxa) diferentiata va tine cont de serviciile de care beneficiază membrul OAR

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Alexandru GĂVOZDEA
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Alexandru GĂVOZDEA
motivare:
comentariu:

Octavian UNGUREANU

motivare:
comentariu:

motivare: cotizatia nu este o impozitare; reflectă relatia dintre organizatie (OAR) si membrul cotizant (arhitectul)
comentariu: nu

George Alexandru TOHĂNEANU
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA
motivare: Cotizația legată de cifra de afaceri ar implica declarații fiscale depuse la OAR. Ar fi dificil să se diferențieze sumele din proiectarea de arhitectură de cele din proiectarea de rezistență, ori de alte servicii conexe
comentariu: Sistemul de cotizare trebuie să fie nediscriminatoriu. El poate varia în funcție de volumul de proiecte, valoarea construcțiilor șamd.

Octavian UNGUREANU

Mircea OCHINCIUC
motivare:
Personal, consider că arhitecţii fără drept de semnătură ar putea să fie scutiţi de plata cotizaţiei şi să plătească punctual doar serviciile solicitate OAR atunci când e cazul

comentariu: Persoanele înscrise în TNA dar care nu utilizează dreptul de semnătură beneficiază de anumite servicii ale OAR care implică anumite costuri, întrucât reprezentativitatea la nivelul OAR se referă la toţi membrii săi, nu 
doar la cei cu drept de semnătură.

comentariu:
George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
comentariu:

motivare:
comentariu:

Octavian UNGUREANU
motivare:

Mircea OCHINCIUC
motivare:
comentariu:

Alexandru GĂVOZDEA

comentariu: nu, partial.
George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
comentariu:

comentariu: Este neplăcut să plătești ceea ce nu folosești.
Octavian UNGUREANU

NB: Toate cele de mai sus cu titlu de propunere.

motivare: DS este un drept; înregistrarea unui proiect este un serviciu OAR. dacă un membru OAR nu utilizează acest serviciu, cuantumul cotizatiei ar trebui să reflecte această stare de fapt. pe de altă parte, înregistrarea proiectelor 
nu este singurul serviciu de care poate beneficia un membru OAR, deci este posibil să plătească o cotizatie diferentiată în consecintă

motivare: Aceeași ca la punctul 50

26.   
        
    

Credeţi că este normal ca cineva care nu 
utilizează dreptul de semnătură să plătească 
taxa?

DA

NU

25.   
        
    

Credeţi că ar fi oportun ca arhitecţii care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul unui birou 
organizat ca SRL să achite taxa în funcţie de 
cifra de afaceri pe domeniul proiectare?

DA

NU

NU



motivare:

comentariu:
motivare:

Octavian UNGUREANU
comentariu:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: Pregătirea profesională continuă (PPC) trebuie să se desfășoare în strictă corelare cu practicarea meseriei de arhitect proiectant. Ea este utilă deoarece permite arhitectului abordarea unor teme, funcțiuni, cazuri noi, 
acumularea de experiență relevantă șamd. Orice proiect este o oportunitate de învățare. 
OAR trebuie să asigure un cadru de documentare, studiu, consultanță, informare într-un portal online, printr-o bibliotecă de specialitate, tehnică, științifică, legislativă șamd. OAR trebuie să ofere arhitecților posibilitatea accesării 
rezultatelor cercetării științifice, la literatura tehnică și de specialitate autohtonă și/sau străină, precum și la cursuri (cu conținut verificat dpdv tehnic și științific), formale, online
motivare: Pregătirea profesională continuă se desfășoară firesc în cursul procesului de proiectare. Orice arhitect practician se dezvoltă profesional cu fiecare proiect nou, fie dobândind noi cunoștințe și abilități, fie consolidându-le pe 
cele deținute deja.
conţinutul PPC trebuie să fie: conținutul PPC trebuie să fie: informal, lipsit de obligativitate, facilitat printr-o bază de documentare și studiu.

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare:

Pentru că beneficiază de anumite servicii OAR, în prezent foarte greu de precizat.
Propun includerea stagiului în programul academic al universitătilor, deci disparitia figurii arhitectului stagiar

Octavian UNGUREANU
Probabil că la un moment dat fondurile strânse din cotizațiile arhitecților cu drept de semnătură nu reușeau să acopere cheltuielile OAR.

Pentru că stagiarul beneficiază de servicii din partea OAR, servicii care implică anumite costuri. Şi în cazul stagiarilor, ca şi în cazul arhitecţilor fără drept de semnătură sau cu drept de semnătură suspendat, personal văd o flexibilizare a sistemului de taxe astfel încât aceştia să nu 
mai plătească cotizaţie, ci doar punctual serviciile pe care le solicită în mod direct

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU

Alexandru GĂVOZDEA

Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022

motivare: 
comentariu:

Alexandru GĂVOZDEA

George Alexandru TOHĂNEANU
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

comentariu:
Octavian UNGUREANU

motivare:
comentariu:

motivare: Nu, întrucât DS nu este legat de existenţa business-ului ci de persoana fizică - arhitect.
comentariu: 

Alexandru GĂVOZDEA
motivare:

motivare:
comentariu: DS nu are legătură cu forma de exercitare a profesiei. Deținătorul DS poate continua să lucreze ca angajat

Octavian UNGUREANU

motivare: DS este un drept. Parafarea (direct legată de înregistrarea) proiectului este un serviciu oferit de OAR.  Exercitarea sau nu a dreptului de semnătură este decizia suverană a arhitectului (dacă nu este inabilitat să o facă prin 
decizia unei instante sau/si a comisiei de disciplină).

comentariu: nu
George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
comentariu:

Mircea OCHINCIUC

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu: 
motivare: Da, dezvoltarea profesională continuă (DPC, analog cu CPD în lb. engleză) este utilă şi chiar necesară în contextul evoluţiei accelerate a pieţei, industriei, tehnologiei etc
conţinutul PPC trebuie să fie:

Mircea OCHINCIUC
comentariu: 
motivare:

29.   
        
    

Consideraţi utilă pregătirea profesională 
continuă (PPC)?

DA

NU

28.   
        
    

De ce un stagiar trebuie sa plătească o taxă 
la OAR?

conţinutul PPC trebuie să fie:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: da
motivare: piata evoluează cu o viteză mai mare decât programa analitică a centrelor de studii arhitecturale
conţinutul PPC trebuie să fie: optional, certificat calitativ, supus cerintelor pietei.

Octavian UNGUREANU

27.   
        
    

Consideraţi oportună o schimbare a 
sistemului DS în aşa fel încât în urma 
examenului să nu se elibereze imediat 
ştampila ci numai în situaţia în care se începe
business-ul?

DA

NU



motivare:
ar trebui sa rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte?

motivare:
ar trebui sa rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte? DA

Octavian UNGUREANU
comentariu:

motivare:
ar trebui sa rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte?

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:

motivare:
ar trebui sa rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte?

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

- stabilirea, prin dezbatere publică, internă, a temelor de interes
- validarea utilității de către cursanți

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:

cum veţi asigura finanţarea acestuia? Timbrul de Arhitectură, Fonduri nerambursabile, sponsorizări, colectarea a 2% din impozitul pe profit
cum veţi face selecţia cursurilor? 
- verificarea de către Verificatori de Proiecte și Experți Tehnici atestați MDRAP a informației dpdv tehnico-științifice
- publicarea articolelor peer-reviewed

cum veţi face selecţia cursurilor? Departament dedicat DPC în cadrul OAR.
Octavian UNGUREANU

comentariu: Este necesară dezvoltarea unui cadru de Dezvoltare Profesională Continuă, în conformitate cu Directiva 2013/55/UE
motivare: „Statele membre, în conformitate cu procedurile proprii specifice fiecărui stat membru, se asigură, prin încurajarea dezvoltării profesionale continue, ca profesioniștii ... au posibilitatea să-și actualizeze cunoștințele, 
abilitățile și competențele pentru a-și exercita profesia în mod sigur și eficient, în pas cu dezvoltările din domeniul lor profesional.”  -Art. 22, alineat (1), lit (b) din DIRECTIVA 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: da
motivare: completând #29, noutatile tehnologice sau legislative, noile tendinte în proiectare sau exercitare a profesiei, toate pot determina un profesionist să fie interesat de o anumită aprofundare de care nu poate dispune în 
universitate. La fel, acel "knowledge transfer" în cadrul unui program DPC poate fi mai efectiv decât investigatia pe cont propriu
cum veţi asigura finanţarea acestuia? Cursuri contra cost sau finantate prin sponsorizări.

comentariu:
motivare: 
cum veţi asigura finanţarea acestuia? 
cum veţi face selecţia cursurilor?

motivare: Da, acest lucru este o obligaţie a OAR. Participarea, nu. Finanţarea se poate asigura prin oricare dintre o serie de mijloace (bugetul OAR, parteneriate/sponsorizări, taxă de participare) sau orice combinaţie dintre acestea. 
Selecţia se poate face în trepte: preselecţie pe baza de dosar al cursului, susţinere-pilot, review-feedback cursanţi, validare şi preluare în selecţia permanentă curentă.
cum veţi asigura finanţarea acestuia? 
cum veţi face selecţia cursurilor?

Mircea OCHINCIUC

comentariu: Nu trebuie exercitată o formă de control a PPC individual.
motivare: Alegerile legate de carieră trebuie să depindă exclusiv de opțiunea personală a arhitectului, de modul în care înțelege să-și onoreze răspunderea conferită de dreptul de semnătură, parcursul profesional, nivelul de carieră

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:
motivare:

Octavian UNGUREANU

Dacă autorul întrebării se referă la un control al OAR asupra unor forme de pregătire profesională continuă - nici în acest caz, OAR nu poate interveni asupra unor cursuri online din străinătate sau asupra unor conferinţe la care 
arhitecţii aleg să participe, dar şi în acest caz există autocontrol: dacă un curs online nu are urmăritori, el va fi desfiinţat. Dacă o conferinţă nu e tentantă pentru public, ea nu va mai avea loc

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare: Nu, acest lucru nu este plauzibil.
Singura formă de control posibilă e autocontrolul - arhitectul se dezvoltă profesional dacă simte nevoia de perfecţionare şi autodepăşire

dacă credeţi că este posibil să se facă acest control fără să existe o formă de obligativitate, arătaţi cum anume
Octavian UNGUREANU

comentariu: Trebuie exercitată o formă de control a conținutul surselor de documentare și studiu.

dacă credeţi că este posibil să se facă acest control fără să existe o formă de obligativitate, arătaţi cum anume

dacă credeţi că este posibil să se facă acest control fără să existe o formă de obligativitate, arătaţi cum anume
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:da
motivare: OAR trebuie să certifice calitativ cursurile DPC si să acrediteze conferentiarii ce le vor sustine. Cursurile vor fi oferite celor interesati cu titlu optional, la preturi promotionale pentru membrii OAR (sau gratuit, atunci când 
este posibil). Un departament al OAR se va ocupa exclusiv de DPC, sondând cerintele de specializare ale publicului său si realizând certificările si acreditările despre care pomeneam

dacă credeţi că este posibil să se facă acest control fără să existe o formă de obligativitate, arătaţi cum anume
Mircea OCHINCIUC

comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare:
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motivare: Literatura de specialitate pusă la dispoziție trebuie să aibă calități verificabile dpdv academic și tehnic: articole peer-reviewed, rezultate provenite din cercetare tehnico-științifică, conținut verificat de specialiști atestați 
(verificatori de proiecte, experți tehnici, verificare academică)

Consideraţi că este necesară dezvoltarea 
unui program DPC?

DA

NU

30.   
        
    

Consideraţi că este necesară o formă de 
control a modului de desfăşurare a PPC?

DA

NU

31.   
        
    



comentariu: Pentru piața muncii, stagiul este nociv.
motivare: Faptul că un număr însemnat de arhitecți tineri sunt dispuși să lucreze pentru salariul minim, neplătiți, sau chiar achitându-și singuri taxele aferente unui salariu minim, trage în jos absolut toate salariile arhitecților. 

Arhitecții de 30-35-40-45 de ani sau chiar mai mult, bine pregătiți și cu experiență, care ar fi ales o carieră ca angajați în cadrul unor firme mai mari, pot fi înlocuiți relativ ușor de 2-3 stagiari neplătiți sau foarte prost plătiți
Acest efect al stagiul duce la o instabilitate a forței de muncă (arhitecți salariați), la imposibilitatea adoptării unui sistem de promovare internă în multe birouri mai mari, precum și la concurență neloială între birourile care folosesc un
număr considerabil de stagiari neplătiți și firmele formate prin asociere.

comentariu:
George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
Octavian UNGUREANU

motivare:
Mircea OCHINCIUC

comentariu:
motivare:

comentariu: Da, pentru absolventul de facultate poate fi util. 
motivare: Pentru mulți arhitecți, inclusiv pentru promoțiile 1990-2001, începutul carierei s-a desfășurat într-un stagiu informal de 1-2-3 ani, ca angajați. Oferă tinerilor posibilitatea unui prim contact cu sistemul de avizare, autorizare 
și control al calității în construcții.

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: da
motivare: imersiunea în mediul real al practicii arhitecturale este ceea ce oferă încrederea în capacitatea proprie de a fi viabil după absolvirea studiilor

Octavian UNGUREANU

motivare: Da, întrucât completează atât calitativ cât şi cantitativ cunoştinţele şi abilităţile dobândite în formarea academică şi antrenează viitorul arhitect cu drept de semnătură în mod accelerat (2 ani vs. 5 ani) pentru exercitarea 
autonomă-independentă şi responsabilă a profesiei de arhitect.

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

Perfecționarea calificării se realizează firesc prin activitatea de zi cu zi, continuă, în proiectare. Fiecare proiect este o oportunitate de a deprinde cunoștințe, abilități și competențe noi. Aceasta se bazează în primul rând pe 
documentarea obligatorie necesară încadrării proiectului în prevederile normativelor, în implementarea materialelorși tehnologiilor noi, în adoptarea unor noi standarde de calitate.
ar trebui să rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte? DA

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:

ar trebui să rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte? DA!
Octavian UNGUREANU

comentariu: Arhitectul are obligația de a se preocupa de perfecționarea calificării profesionale, dar legea nu specifică în ce mod se realizează aceasta
motivare: „Arhitectul cu drept de semnătură are următoarele obligații: d) să se preocupe de perfecționarea calificării profesionale” - Art.20 din Legea 184/2001

ar trebui să rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte?
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: NU!
motivare: cum, când si cât doreste să se specializeze un arhitect

ar trebui să rămână la alegerea fiecărui arhitect în parte?
Mircea OCHINCIUC

comentariu:
motivare:

motivare:
Alexandru GĂVOZDEA

comentariu:
motivare: Nu, participarea la acţiuni de dezvoltare profesională continuă trebuie să fie opţională.

comentariu:
motivare:

Octavian UNGUREANU
comentariu:

motivare:
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DPC ar trebui să fie obligatoriu? DA

NU

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:

George Alexandru TOHĂNEANU

Octavian UNGUREANU
Conținutul și și forma de desfășurare ale stagiului sunt cele stabilite prin Legea 184, ROF și a Metodologiei de Stagiu aprobate de Consiliul Național

Alexandru GĂVOZDEA
Sunt cele stabilite prin Directiva 2005/36/EC privind calificările profesionale, legea 184/2001, ROF OAR şi Normele metodologice privind efectuarea stagiului, ultimul fiind în acord cu toate şi totodată cel mai detaliat document normativ. Recomand considerarea acestui documen
Mircea OCHINCIUC
-

35.   
        
    

Care este conţinutul şi forma de desfăşurare 
a stagiului?

34.   
        
    

Cum credeţi că trebuie să fie organizat 
stagiul? Deocamdată structura stagiului este adecvată contextului european şi a pieţei comune. Mi-aş dori deschiderea suplimentară a unor opţiuni de desfăşurare a stagiului care astăzi nu sunt permise de lege. Pentru perioade limitate şi pentru a dobândi unele tipuri de competenţe şi 

abilităţi necesare, s-ar putea de exemplu accepta şi un modul (6 luni) de stagiu în voluntariat, în administraţie sau în echipe de antreprize de construcţii. Cadrul legal necesar pentru aceste opţiuni trebuie însă construit
Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU
Inclus în programul de studii universitare (dotare cu credite), evaluare de către o comisie mixtă OAR-Universitate, acreditarea si evaluarea birourilor interesate, stagiatură remunerată, conventie tripartită de colaborare student-universitate-birou

Octavian UNGUREANU
Stagiul ar trebui să se poată desfășura prin BIA sau SRL-uri proprii, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, care să poată fi colaborator extern. 
În cazul schimbării Legii 184, efectuarea stagiului ar putea fi modificată de la un termen de doi ani, la finalizarea, de la concept la recepția finală a 1-2 proiecte proprii, realizate sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură

33.   
        
    

Este stagiul util? DA

NU

Alexandru GĂVOZDEA

-



38.   
        
    

Examenul teoretic nu poate înlocui această practică.
Alexandru GĂVOZDEA

Stagiul este o activitate profesională îndrumată, cu termen minim definit, cu ţinte minime definite (cantitativ şi calitativ). Dezvoltarea profesională continuă este o actrivitate de formare, permanentă şi continuă, fără ţinte predefinite
Mircea OCHINCIUC

motivare:
Octavian UNGUREANU

comentariu: Pentru a susține un examen, este necesară stabilirea unor module de studiu/bibliografii, cerințe șamd. Stagiul este justificat prin introducerea absolventului în practică, nu de lipsa unor cunoștințe teoretice
motivare: Stagiul trebuie să asigure trecerea practică a arhitectului prin procesul de proiectare, de la concept la recepția finală, sub îndrumarea unui confrate care să-și asume responsabilitatea prin semnătura proprie. 

comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare: Nu, conform directivei europene privind calificările profesionale (2005/36/EC), stagiul este activitate profesională îndrumată, ceea ce nu poate fi un curs

Mircea OCHINCIUC

motivare: stagiul înseamnă practică profesională.
Octavian UNGUREANU

comentariu:
motivare:

comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: nu

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC

comentariu: Recentele modificări nu vor schimba cauzele care duc la condiții umilitoare de stagiu, plata insuficientă, distrugerea pieței muncii etc
motivare:
ce trebuie înlocuit şi cum ar putea contribui sau cine trebuie să contribuie? Trebuie demarată o dezbatere publică internă privind rolul și scopul stagiului, modul de desfășurare, efectele asupra stagiarilor și asupra pieței de proiectare 
în general, a celei a muncii în special
aveţi în vedere să propuneţi schimbări ale regulamentului actual în perioada de început a mandatului? Da, în măsura în care dezbaterea publică va identifica soluții mai bune decât cele ale prezentei metodologii.

motivare:
ce trebuie înlocuit şi cum ar putea contribui sau cine trebuie să contribuie?
aveţi în vedere să propuneţi schimbări ale regulamentului actual în perioada de început a mandatului? DA

Octavian UNGUREANU

ce trebuie înlocuit şi cum ar putea contribui sau cine trebuie să contribuie?
aveţi în vedere să propuneţi schimbări ale regulamentului actual în perioada de început a mandatului?

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: *

aveţi în vedere să propuneţi schimbări ale regulamentului actual în perioada de început a mandatului?
Mircea OCHINCIUC

comentariu:-
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:

motivare: Nu, mai multe îmbunătăţiri trebuie obţinute prin modificări aduse legii 184/2001, care ar merita adusă în acord cu directiva europeană (astăzi nu o contrazice, doar introduce restricţii mai puternice fără efecte pozitive). 
Aceasta presupune o iniţiativă legislativă (cu procedura specifică) sau cooperarea cu executivul şi/sau legislativul la o iniţiativă ce le-ar aparţine, pe această lege. Orice membru poate să contribuie, prin participarea în grupul de lucru 
dedicat. Până la schimbarea acestor prevederi legale nu consider că mai putem îmbunătăţi substanţial normele metodologice privind efectuarea stagiului. Orice propuneri considerate oportune de grupul de lucru vor putea fi înaintate 
Consiliului Naţional conform regulamentului - din 3 în 3 luni, dacă e nevoie de un asemenea reglaj fin
ce trebuie înlocuit şi cum ar putea contribui sau cine trebuie să contribuie?

motivare: Propun reforma stagiului profesional în sensul arătat mai sus.
Octavian UNGUREANU

comentariu: 
motivare:

comentariu: -
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: *

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
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Cum vedeţi diferenţa între stagiu şi PPC?

-

stagiul este practică profesională anterioară angrenării pe piată ca arhitect cu drepturi depline, DPC este perfectionare si specializare care intervin după
George Alexandru TOHĂNEANU

Octavian UNGUREANU
Sunt greșite și corelarea/identificarea stagiului cu PPC-ul, cât și credința că pregătirea continuă este un produs destinat stagiarilor

37.   
        
    

Se poate înlocui stagiul cu un sistem de 
cursuri urmate de un examen?

DA

NU

36.   
        
    

Vi se par suficiente modificările recente 
legate de stagiatură?

DA

NU



42.   
        
    

Consideraţi că există o problemă a tarifelor 
de proiectare?

DA

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: da, sunt mici.
motivare: motivare: polarizarea birourilor în mari si mici, concentrarea excesivă a birourilor în câteva centre urbane, mercantilizarea stagiaturii, atitudinea generală fată de mâna de lucru
cum consideraţi ca ar putea fi abordată? actionat asupra cauzelor. promovarea legalitătii în aplicarea legislatiei munci, promovarea cunoasterii drepturilor arhitectilor ca angajati, taxe diferentiate de înregistrare a proiectelor 
(favorabile arhitectului care înregistreazñ la filiala proprie).

Semnătura de complezență apare pe documentații întocmite de firme/persoane care-și racolează clienții prin intermediul personalului din primării. Schimbarea sistemului de avizare, autorizare și control al calității construcțiilor ar elimina această sursă de proiecte.

Alexandru GĂVOZDEA

motivare: 
cum consideraţi ca ar putea fi abordată?

George Alexandru TOHĂNEANU
Arhitectura poate fi practicată numai de către arhitecti.
Intruziunea profesională poate fi combătută prin aplicarea legii si adoptarea de noi reglementări

Octavian UNGUREANU

Alexandru GĂVOZDEA
Nu ştiu astfel de cazuri. În conformitate cu prevederile legale, cine cunoaşte astfel de situaţii trebuie să le aducă la cunoştinţa organelor de cercetare penală (art. 24, alin. (1), lit. c) din legea 50/1991) situaţiile cunoscute. Acelaşi lucru l-aş face şi eu

Mircea OCHINCIUC
-

Alexandru GĂVOZDEA
În primul rând trebuie să o definim, să-i măsurăm efectele şi să dezvoltăm mecanisme sau activităţi pentru prevenirea, apoi combaterea acesteia. Acestea sunt atributele unui grup de lucru (sau mai multe?!), care va prezenta rezultatele efortului său în Colegiul Director spre avizare 
şi în Consiliul Naţional spre aprobare. După caz, va fi nevoie de aprobarea unor elemente modificatoare în ROF sau Codul Deontologic, deci în Conferinţa Naţională. Consider esenţială funcţionarea unui grup de lucru pe acest subiect. Cu rezultate.

Octavian UNGUREANU
Semnătura de complezență apare pe documentații întocmite de firme/persoane care-și racolează clienții prin intermediul personalului din primării. Schimbarea sistemului de avizare, autorizare și control al calității construcțiilor ar elimina această sursă de proiecte.

Octavian UNGUREANU
comentariu: Timbrul de Arhitectură trebuie să se orienteze pe activități culturale. Între activitățile culturale trebuie incluse și cele tehnico-științifice, așa cum sunt ele asimilate, de exemplu, Fondului Cultural Național care finanțează 
editarea de cărți cu caracter tehnico-științific. Vezi art. 1, alin. (2) din Legea a86/2003 

Prioritatea trebu ie însă pusă pe crearea unui cadru care să faciliteze dezvoltarea profesională continuă, nu pe oferta de cursuri formale
motivare: Prin cultură trebuie înțeleasă și cultura tehnico-științifică, istoria și teoria arhitecturii șamd

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: nu
motivare: Fondurile din TA sunt destinate proiectelor culturale si  promovării în societate (inclusiv în exterior) a profesiei si a figurii arhitectulu

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

motivare:
veţi face ceva în acest sens?
veţi negocia în acest sens o colaborare cu UAR?

Alexandru GĂVOZDEA

veţi face ceva în acest sens?
veţi negocia în acest sens o colaborare cu UAR?

Octavian UNGUREANU
comentariu: 

veţi negocia în acest sens o colaborare cu UAR?
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: 
motivare:

veţi face ceva în acest sens?
veţi negocia în acest sens o colaborare cu UAR?

Mircea OCHINCIUC

comentariu:
motivare: Timbrul Arhitecturii este reglementat de Legea 35/1994, în care este stabilit foarte clar destinaţia fondurilor. Dialogul cu UAR este esenţial pentru a vedea în ce măsură o strategie comună sau programe complementare sun
mai benefice pentru comunitatea arhitecţilor şi pentru societate.
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39.   
        
    

Consideraţi că fondurile din Timbrul 
Arhitecturii preluate de OAR ar trebui să se 
orienteze pe activităţi de PPC şi nu pe 
acelaşi tip de activităţile culturale ca şi 
UAR?

DA

NU

comentariu:
motivare: 
veţi face ceva în acest sens?

comentariu:

comentariu:
motivare: Arhitectura este o profesie liberală, în care onorariile serviciilor prestate se reglează în funcţie de piaţă, Din păcate piaţa de arhitectură este extrem de slabă datorită reducerii rolului arhitectului. OAR a dezvoltat sistemul de
informare asupra costurilor şi platforma comună de calcul, instrumente aflate la început, pe care însă doresc să le continui şi prin care să ajutăm birourile de arhitectură să-şi evalueze munca şi să stabilească onorarii adecvate.

cum consideraţi ca ar putea fi abordată?
Mircea OCHINCIUC

40.   
        
    

Cum consideraţi că s-ar putea rezolva 
problema semnăturii de complezenţă şi ce 
măsuri veţi lua în acest sens dacă veţi ajunge 
la conducerea OAR?

-

41.   
        
    

Cum aţi vedea abordarea problemei 
inginerilor care practică arhitectura?

Mircea OCHINCIUC

În prezent se pot aplica sanctiuni disciplinare, dar criteriile actuale pot fi considereate arbitrare. Voi promova adoptarea unui regulament specific de disciplină si deontologie, după care va functiona departamentul OAR. Redactarea unui manual de bună conduită,  promovarea 
internă a intereselor arhitectilor, individuale si colective.

George Alexandru TOHĂNEANU

Alexandru GĂVOZDEA



Regele Mihai
Mihai Șora
Sherban Cantacuzino 
Dan Hanganu 
ADNBA

motivare: 

46.   
        
    

Numiţi cinci persoane din România pe care 
le apreciaţi pentru activitate (obligatoriu trei 
din / conex cu domeniul nostru de activitate).

motivare: 

motivare: 

motivare: 
motivare: 

Mircea OCHINCIUC

motivare: un model de atitudine şi de implicare civică
motivare: a început o bătălie pentru patrimoniu pe care nimeni nu o considera posibilă în acel moment şi a inspirat sute de voluntari şi de profesionişti să i se alăture
motivare: a demonstrat că un arhitect educat şi crescut în România comunistă poate să producă arhitectură de vârf oriunde în lume.
motivare: au demonstrat cu fiecare proiect realizat că se poate face arhitectură de calitate astăzi în România

Deoarece responsabilitatea este acum disipată, organele de control ale statului, care reglementează, autorizează și controlează, nu pot exercita presiuni reale asupra celui responsabil.
Alexandru GĂVOZDEA

Fiecare oraş e liber să îşi stabilească / realizeaze propria viziune de dezvoltare. Arhitecţii din fiecare oraş pot şi ar trebui să se implice în contuarea acestei viziuni. Nu e oportun pentru mine, din poziţia de candidat la Preşedinţia OAR, să aleg o direcţie sau alta. Ceea ce a început 
filiala Bucureşti, prin Raportul pentru Bucureşti, este o invitaţie pentru arhitecţi să se găndească împreună încotro vor să se îndrepte oraşul lor. Îi încurajez să continue şi să folosească acest instrument. Poate fi un model bun şi pentru alte oraşe, după cum mi-au confirmat o serie de 
colegi în periplul meu prin toate filialele din ţară.

Mircea OCHINCIUC

Octavian UNGUREANU
Asigurarea profesională poate fi funcțională dacă însoțește un transfer de responsabilitate. 
În prezent Legea 10/1995 disipă responsabilitatea între avizator, proiectant, constructor și beneficiar. Deși responsabilitatea firească este a persoanei care construiește (investitor) privind conformitatea construcției cu legislația în vigoare, aceasta este exonerată de introducerea 
avizelor și autorizațiilor, a verificatorilor de proiecte și a diriginților de șantier
Deși autorizația de construire îi este opozabilă direct, investitorul nu este direct răspunzător. O nouă legislație ar trebui să concentreze responsabilitatea asupra acestuia. Prin contractul de proiectare, responsabilitatea poate și trebuie să fie preluată de arhitect/proiectantul general, 
investitorului garantându-i-se acest transfer printr-o asigurare profesională

-
George Alexandru TOHĂNEANU

Va trebui până la urmă să cadă în sarcina unei/unor entităti specializate.
Solutia actuală de tip pauşal este una de risc (nu poate acoperi sinistre reale) si antietică (contribuie toti membrii pentru acoperirea unor eventuale sinistre punctuale fortuite sau cauzate de malpraxis tot punctual). Nu răspunde cerintelor unei categorii de clienti vizavi de protejarea 
la risc a investitiilor importante.

Octavian UNGUREANU
Nu înțeleg întrebarea.

Din nou nu pot desluşi care este problema asigurărilor profesionale şi mă feresc să speculez. Ele există, pentru toţi membrii cotizanţi, la un cuantum insuficient de asiguratoriu după părerea mea şi am scris detaliat despre asta pe pagina web de campanie: 
http://10501plus.ro/2018/04/27/respect-solidaritate/ la punctul 2.

Mircea OCHINCIUC

Mircea OCHINCIUC
-

George Alexandru TOHĂNEANU
Cotizatia calculată în functie de serviciile OAR de care beneficiază arhitectul membru. Cotizatie plătibilă lunar, trimestrial sau anual

Octavian UNGUREANU
comentariu:
motivare:

Îmi pare rău, întrebarea este foarte neclară şi nu pot specula interpretarea acesteia.
Alexandru GĂVOZDEA

- promovarea serviciilor de proiectare și a beneficiilor unei bune proiectări
Alexandru GĂVOZDEA

comentariu:
motivare:

- transparentizarea achizițiilor de proiectare pentru proiectele publice, promovarea concursului de arhitectură
- realizarea unor standarde de servicii de proiectare (proiecte complete, DTAC+PT+DE+Asistență Tehnică)
- extinderea gamei de servicii a arhitecților cu project management, organizarea selecțiilor de ofertă, consultanță, asistență tehnică șamd
- fluidizarea sistemului de avizare și autorizare - reducerea timpului de la contractare până la predarea finală.

- onorarii
motivare: 
cum consideraţi ca ar putea fi abordată? Prin promovarea unei piețe de proiectare concurențiale, libere și corecte:
- demantelarea surselor de proiecte din primării prin schimbarea sistemului de avizare, autorizareși control al calității în construcții

- concurența neloială:
……….- prețuri de dumping (obținute prin folosirea muncii neremunerate, în special a stagiarilor)
……….- onorarii mascate
……….- comisioane de la furnizori de materiale, constructori șamd care pot depăși mult onorariul concurenței.

Octavian UNGUREANU
comentariu: Onorariile de proiectare sunt mici datorită unei piețe de proiectare cu multe disfuncționalități:
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.- proiecte canalizate spre „arhitecți agreați” - multe primării de localități mici, dar nu numai, în special în mediul rural
- modul netransparent de atribuire a proiectelor publice

Spre ce fel de tip de oraş ar trebui să se 
îndrepte Bucureştiul / oraşele din România?

Arhitecții pot fi un partener valoros al comunităților locale dacă vor reuși să ofere acestora opțiuni viabile reprezentanților aleși privind dezvoltarea durabilă
Alexandru GĂVOZDEA

motivare: un model de demnitate şi de verticalitate

Nu este rolul Președintelui OAR să stabilească spre ce tip de localitate se îndreaptă orașele și satele României.
OAR poate și trebuie să organizeze dezbateri pe această temă, să promoveze realizarea de studii și cercetări de specialitate și să ofere suport administrațiilor în a defini direcția de dezvoltare

-
George Alexandru TOHĂNEANU

*
Octavian UNGUREANU

43.   
        
    

Cum se rezolvă problema diferenţierii 
cotizaţiilor şi dovezilor?

45.   
        
    

NU

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:
motivare:

44.   
        
    

Cum consideraţi că ar trebui abordată 
problema asigurărilor profesionale?

Alexandru GĂVOZDEA



*
*
*
*
*

Fondatorii „De-a arhitectura”
arh. Bogdan Alexandru Pintilie
ing. Mircea Mironescu
MS Regele Mihai
urb. Andrei Popescu

comentariu:
motivare:
veţi depune demisia în alb pentru a fi activată în momentul în care nu vă veţi ţine de cuvânt?

49.   
        
    

Veţi confirma sub forma unui contract cu 
OAR angajamentele asumate în campanie?

comentariu:*
motivare:
veţi depune demisia în alb pentru a fi activată în momentul în care nu vă veţi ţine de cuvânt?

Octavian UNGUREANU

comentariu:
motivare:
veţi depune demisia în alb pentru a fi activată în momentul în care nu vă veţi ţine de cuvânt?

George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:
motivare: Contractul de mandat poate fi conexat cu scrisoarea de intenţie, cu temele de lucru lansate şi cu termenele asumate. Mai dificil va fi însă cu livrarea unor măsuri sau instrumente care depinde de mai multe cicluri de terţi. 
Astfel, consider că întrebarea are un fond nerealist. Înţeleg totuşi preocuparea întrucât am declarat de la bun început că obiectivele vor fi clare şi măsurabile. Şi acolo unde am dat termene, intenţionez să le respect chiar cu o serie de 
terţi implicaţi.
veţi depune demisia în alb pentru a fi activată în momentul în care nu vă veţi ţine de cuvânt?

Mircea OCHINCIUC

Octavian UNGUREANU
comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:*
motivare:

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

comentariu: Da
motivare: Este o măsură de bun simț. .
când?

Alexandru GĂVOZDEA

comentariu:*
motivare:
când?

Octavian UNGUREANU

comentariu:
motivare:
când?

George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:
motivare: Evident. Aceasta există dar este uşor „criptică” - bugetele sunt disponibile online, dar sunt foarte greu de urmărit şi înţeles. Trebuie transpuse în forme vizual atractive şi inteligibile, care să dea relevanţă informaţiilor 
conţinute. Aşa cum am arătat acum 4 ani în conferinţa naţională că se poate (https://oarsbvl.files.wordpress.com/2015/01/economia-ordinului.pdf)
când?

Mircea OCHINCIUC

Octavian UNGUREANU
comentariu: 
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:*
motivare:

comentariu:
motivare: Nu, dar cred că grupul de lucru care va trebui să trateze evoluţia bugetară a Ordinului va fi inevitabil forţat de împrejurări să analizeze bugetele, execuţiile bugetare şi rapoartele comisiilor de cenzori

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

motivare: pentru www.ideiurbane.ro 
Alexandru GĂVOZDEA

comentariu:
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motivare: Fiica mea a urmat cursurile „De-a arhitectura” în clasa a 4-a. În acel an a fost cel mai bun manual pe care ea l-a avut, iar învățarea prin joc a unor noțiuni de arhitectură este extraordinară. 
motivare: Este una dintre primele prezențe online dintre arhitecții români. I-am urmărit cariera din postura de concurent. 
motivare: pentru o prestigioasă carieră
motivare: 

motivare: 
motivare: 
motivare: 

Octavian UNGUREANU

George Alexandru TOHĂNEANU
motivare: 
motivare: 

DA

48.   
        
    

Aveţi în vedere implementarea unei politici a
transparenţei în domeniul financiar?

DA

NU

47.   
        
    

Veţi declanşa la începutul mandatului un 
audit financiar la nivel de OAR central şi la 
nivelul tuturor filialelor?

DA

NU

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu:*

comentariu:
motivare:

motivare:
Mircea OCHINCIUC

motivare: pentru o imagine corectă asupra activității OAR

motivare:
Octavian UNGUREANU

Alexandru GĂVOZDEA

comentariu: Da



Octavian UNGUREANU
Transparenta trebuie asigurata prin dezbateri publice pe temele de interes general stabilite de arhitecti
Confidentialitatea trebuie asigurata in situatia in care informatiile vehiculate pot prejudicia membrii / membrul care adreseaza probleme de natura personala

-
George Alexandru TOHĂNEANU

Transparenta este un principiu fundamental al functionării organizatiei si o politică esentială pe care si-o propune această candidatură. Implementarea unui sistem digitalizat de gestiune si consultare ar aduce beneficii enorme relatiei dintre OAR si membrii săi.

Confidentialitatea este o altă politică, aplicată deja în relatia cu membrii. Legislatia în domeniul protectiei datelor personale si al secretului corespondentei este aplicabilă aici

Octavian UNGUREANU
Membrii care nu sunt parte a stucturilor de conducere vor fi implicati prin intermediul platformei de dezbateri si consultari permanente. Acest mod de lucru va evidentia si lideri de opinie pe cele mai variate teme
Participarea la gupurile de lucru trebuie sa fie bine remunerata.
Aşa cum am prezentat în programul meu, Transparenţă = să obţinem încrederea reciprocă prin creşterea transparenţei activităţii organelor de conducere ale Ordinului şi filialelor; să găsim soluţii pentru ca orice mesaj să ajungă la cât mai mulţi membri; să găsim soluţii pentru 
colectare de feedback, opinii, sugestii de la membri - în anumite limite şi vot electronic. Confidenţialitatea trebuie aplicată în limitele contractelor şi înţelegerilor dintre parteneri şi în limitele regulamentelor de funcţionare (incl. reglementări naţionale şi internaţionale în domeniu).

Mircea OCHINCIUC
-

George Alexandru TOHĂNEANU
Toate cele nouă departamente ale OAR, rezultate din restructurare, vor activa cu participarea voluntară (si rotativă) a membrilor neangrenati în foruri de conducere

Octavian UNGUREANU
comentariu: Nu, dar sunt dispus să adopt din programul acestuia orice propunere bună.
motivare: O funcționare bună a unei organizații atât de complexe trebuie să includă și o opoziție care să semnalizeze eventualele derapaje ale conducerii.

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:
motivare:

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Octavian UNGUREANU
comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: da, cu comentarii. În câteva cuvinte, trebuie studiat gradul de convergentă dintre propunerile candidatului ales si ale celor situati pe următoarele trepte ale podiumului. Deasemenea, de studiat disponibilitatea 
contracandidatilor de a-si apropria obiectivele, politicile, strategiile candidatului câstigător si în ce grad
motivare: responsabilitătile functiei nu pot fi asumate solitar.

comentariu:
motivare: Colegiul Director doresc să-l formez din oameni care sprijină programul propus de mine. Dacă voi fi ales, voi purta discuţii cu contracandidaţii clasaţi în urma mea pentru a vedea în ce măsură sunt de acord să lucrăm 
împreună în folosul comunităţii arhitecţilor.

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Octavian UNGUREANU
comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:
motivare:

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Octavian UNGUREANU
comentariu: Da, un nou ROF va defini toate responsabilitățile și răspunderile forurilor de conducere, inclusiv pe cele ale Președintelui.
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu: da.
motivare: Restructurarea organizatiei presupune redefinirea atributiilor forurilor de conducere

comentariu: Dacă acest lucru va constitui o prioritate pentru organizaţie, desigur. Deocamdată este o măsură a definirii responsabilităţilor preşedintelui, faţă de care se poate opera. Şi am identificat deja o serie întreagă de obiective 
semnificativ mai valoroase pentru arhitecţi şi arhitectură pe care să mă concentrez
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Octavian UNGUREANU
comentariu:
motivare:

Alexandru GĂVOZDEA

motivare:
George Alexandru TOHĂNEANU

comentariu:*
motivare:

comentariu:
motivare:

Mircea OCHINCIUC
comentariu:

Alexandru GĂVOZDEA
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53.   
        
    

Cum înţelegeţi / vedeţi punerea în practică a 
conceptelor de TRANSPARENȚĂ şi 
CONFIDENȚIALITATE în comunicarea 
dintre conducerea sau personalul 
administrativ al OAR (naţional şi teritorial) 
şi membrii acestuia?

Mircea OCHINCIUC

51.   
        
    

Dacă veţi fi ales Preşedinte OAR, aţi fi 
dispus să vă alegeţi contracandidatul 
principal ca vicepreşedinte şi împreună să 
propuneţi ceilalţi membri din consiliul 
director pentru a conduce OAR prin 
negociere şi colaborare în următorii 4 ani?

DA

NU

52.   
        
    

Cum veţi motiva, încuraja şi sprijini 
arhitecţii, care nu sunt parte a structurilor de 
conducere ale OAR, la nivel naţional şi 
local, pentru a se implica în grupuri de lucru 
care să producă rezultate concrete în 
practicarea profesiei şi să nu fie doar de 
formă?

Parte a programului meu este tema numită Comunitate. Structurile de conducere sunt doar o parte a motorului de funcţionare. E nevoie de implicare din partea tuturor, iar discuţiile pe care le-am avut în vizitele făcute în filiale îmi folosesc mult pentru a încuraja şi sprijini membri s
se implice. Şi mi-au confirmat aceeaşi înţelegere a fenomenului în aproape toate filialele

50.   
        
    

Veţi promova un nou ROF în care să definiţi 
cu precizie responsabilităţile şi răspunderile 
dumneavoastră ca preşedinte?

DA

NU

NU



On va voir.
Octavian UNGUREANU

La proiectul unei locuinte unifamiliale am gresit o scara (nu avea inaltimea libera prevazuta de normativ). Din fericire, am corectat-o inainte de a fi executata

Mircea OCHINCIUC
-

George Alexandru TOHĂNEANU
Traiectoria mea profesională de până acum a fost lipsită de incidente notabile, dar este posibil ca prezentarea acestei candidaturi să devină acea gravă greşală aşteptată de toti. :

- biblioteca online de cursuri de perfectionare;
- platforma de promovare a serviciilor de proiectare si a beneficiilor aduse de buna proiectare; educarea pietei
- platforma de publicare de catre arhitecti a portofoliilor proprii, articole, sfaturi

Am lucrat pe la începutul funcţionării mele independente pe 4 proiecte în vederea finanţării din fonduri structurale, în baza promisiunii consultantului că e o chestiune de timp până vom semna contractul, dar sigur se va semna. Evident, fiind la capitolul greşeli, singura parte din 
înţelegere respectată a fost predarea de către mine a proiectelor. Nu am mai lucrat niciodată fără contract semnat imediat după stabilirea parametrilor înţelegerii. Între timp a apărut şi specificarea din Codul Deontologic care spune acelaşi lucru.

- platforma de dezbateri si consultari permanente;
- vot electronic;
- dovada electronica;
- biblioteca online de specialitate, tehnica si legislativa;

-
George Alexandru TOHĂNEANU

Cele de mai sus, plus cont e-mail, spatiu de stocare în serverul propriu, posibil si găzduirea de pagini web de prezentare
Octavian UNGUREANU

- platforma de publicare de catre arhitecti a portofoliilor proprii, articole, sfaturi
Alexandru GĂVOZDEA

Vedeţi răspunsul la întrebarea anterioară şi am răspuns pe larg şi pe http://10501plus.ro/2018/04/15/respect-eficienta/ la punctul 3
Mircea OCHINCIUC

- dovada electronica;
- biblioteca online de specialitate, tehnica si legislativa;
- biblioteca online de cursuri de perfectionare;
- platforma de promovare a serviciilor de proiectare si a beneficiilor aduse de buna proiectare; educarea pietei

Portal web pentru prezentare si comunicare, subdomenii tip ****.oar.archi pentru toate filialele, forum de dezbatere si consultare, operatiuni on-line (plăti, înregistrarea proiectelor), vot on-line, resurse on-line (legislatie, bibliotecă, arhivă, knowledge base, norme de deviz, fise 
tehnice, detalii tehnice, etc), bursa locurilor de muncă, lista birourilor de arhitectură active, concursuri de arhitectură în tară sau internationale etc.  Este de luat în calcul nu numai operarea pe un server dedicat de la un furnizor care să câstige o licitatie pentru servicii specifice, dar 
si (eventual în paralel) crearea unui centru de date proprii, conectat direct la una din magistralele de mare viteză existente, nu neapărat în Bucuresti

Octavian UNGUREANU
- platforma de dezbateri si consultari permanente;
- vot electronic;

Alexandru GĂVOZDEA
Dezvoltarea platformei SIOAR este esenţială. Ea trebuie să includă cît mai multe servicii digitale pentru arhitecţi, fapt care oferă aceeaşi calitate şi rapiditate membrilor din orice filială. Pentru perfecţionarea ei e nevoie de colectare de feed back permanent. Aceasta face parte din 
programul meu. Din vizitele prin ţară am conchis şi asupra câtorva valenţe noi - portal de indexare a resurselor existente (portalul de legislatie la zi al ministerului justiţiei, protocol de colaborare cu Organismul Naţional de Standardizare din România etc.), indexarea documentelor 
de ordin tehnic (normative, ghiduri de proiectare etc.), alertare cu privire la modificări legislative (fără încărcarea bazei de date cu documentele propriu-zise, când ele se găsesc la un furnizor terţ specializat) etc.

Mircea OCHINCIUC

George Alexandru TOHĂNEANU

motivare:
Octavian UNGUREANU

comentariu: Suspendarea totala a activitatii de proiectare poate duce la ruperea contactului cu realitatile profesiei
motivare: Proiectarea este si o pasiune si suspendarea activitatii pe 4 ani poate duce la imposibilitatea reintegrarii in piata

comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: nu, în caz contrar.

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare: Preşedintele nu e un funcţionar angajat. Nu este nevoie să aibă program fix de lucru, dar e necesar să-şi dedice toată atenţia problemelor organizaţiei şi reprezentării organizaţiei în faţa societăţii şi celorlalte instituţii. Voi 
aloca tot timpul necesar pentru organizaţie, care va fi prioritatea mea în următorii 4 ani, fără a renunţa la biroul meu de proiectare. Realizarea programului prezentat nu ţine de o singură persoană şi de timpul de lucru normat, ci de 
echipa pe care o voi construi, de colaborarea cu membrii şi cu alte organizaţii şi, nu în ultimul rând, de eficienţa personalului angajat al OAR. Renunţarea la activitatea de proiectare nu m-ar face un tip prea reprezentativ pentru 
arhitecţii care proiectează, nu-i aşa?

Mircea OCHINCIUC

*
Octavian UNGUREANU

120 de ore (4 zile pe săptămână). Indemnizația nu este cunoscută, așa că...

motivare:

Atâtea câte va fi nevoie. Pentru obiectivele concrete cred că vom realiza totul. Singura condiţie este să lucrăm în acea direcţie, nu împotriva ei
Mircea OCHINCIUC

-
George Alexandru TOHĂNEANU

Alexandru GĂVOZDEA

58.   
        
    

Care este cea mai mare / gravă greşeală (cu 
sau fără ghilimele) pe care aţi făcut-o în 
practicarea meseriei?

Alexandru GĂVOZDEA
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57.   
        
    

Ce servicii va putea oferi OAR prin 
utilizarea internetului pe parcursul 
mandatului dumneavoastră şi la finalul 
acestuia?

56.   
        
    

In ce mod vedeţi dezvoltarea serviciilor 
digitale ale organizaţiei?

-

55.   
        
    

Sunteţi dispus să renunţaţi 4 ani la activitatea
de proiectare, pentru a lucra cu normă 
întreagă (minim 8 ore pe zi) ca să realizaţi 
tot ce promiteţi arhitecţilor prin programul 
prezentat în campania de alegeri?

DA

NU

Alexandru GĂVOZDEA
comentariu:
motivare:

George Alexandru TOHĂNEANU
comentariu: da, dacă renuntarea la practica profesională este compensată corespunzător

Mircea OCHINCIUC
comentariu:
motivare:

54.   
        
    

Câte ore veţi lucra lunar în folosul 
arhitecţilor, pentru suma care reprezintă 
indemnizaţia de preşedinte OAR în prezent 
şi câte procente din tot ce v-aţi propus pe 
perioada candidaturii estimaţi că veţi realiza 
în această situaţie?

comentariu:

motivare:
Octavian UNGUREANU



DA NU DA NU DA NU DA NU
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62.     
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George Alexandru 
TOHĂNEANU

Chestionar on-line pentru candidaţii la preşedinţia OAR 2018-2022

Octavian 
UNGUREANU

INTREBARE

Alexandru 
GĂVOZDEA

Mircea 
OCHINCIUC

Preşedinte şi Vice-preşedinte înseamnă job full time  (8 h/zi, 5 zile/săptămână)?

60.     

          
Credeţi că strategia OAR ar trebui orientata 
spre:

- a-şi creşte prestigiul în societate?

- a creşte nivelul facultăţilor de arhitectură?

61.     

          
Care vor fi priorităţile candidatului la 
Preşedinţia OAR pentru cheltuirea banilor din 
buget:

- finanţarea unor evenimente culturale interne şi externe?

- înfiinţarea de grupuri de lucru pentru actualizarea şi coerenţa 
legislativă?
- finanţarea unei campanii pentru conştientizarea populaţiei 
asupra problemelor din construcţii?
- finanţarea unor parteneriate la cel mai înalt nivel pentru 
susţinerea unei legislaţii corecte în Parlament?
- finanţarea unor programe de susţinere a unor organisme de 
planificare urbană competente?
- finanţarea filialelor pentru cumpărarea de sedii de filiale în 
clădiri de patrimoniu?
- finanţarea unei activităţi de lobby pe lângă Parlament?

- finanţarea unei campanii mediatice pentru a face cunoscute 
câteva figuri de arhitecţi care ar putea fi propuşi ca 
parlamentari în diferite partide la viitoarele alegeri 
parlamentare?
- finanţarea unor activităţi de înregistrare şi punere în 
conservare a clădirilor de patrimoniu cu probleme grave?
- crearea unei baze de date moderne în locul SIOAR-ului 
existent, care să poată fi accesată uşor şi să ne dea la timp 
toate informaţiile de care avem nevoie, în vederea exercitării 
corecte a profesiei?
- finanţarea realizării unui cadru de dezbatere reală între 
profesionişti, pe temele cele mai stringente, care au nevoie de 
rezolvare, în vederea unei mai bune reglementări a profesiei?

- finanţarea unor echipe de control pe lângă echipele ISC, sau 
ale primăriei?

Date fiind problemele întâmpinate în filiala Bucureşti la conferinţa teritoriala, aţi fi de acord cu alegerea prin 
vot electronic direct a preşedinţilor şi a membrilor de consilii?

63.     

          
Dacă se va întâmpla să aflaţi că într-o filială 
teritorială s-au petrecut acte reprobabile, 
incompatibile cu bunul simt, regulamentul OAR 
şi codul deontologic OAR

- interveniţi

- lăsaţi lucrurile să se întâmple motivând o aşa zisa autonomie 
teritorială?


