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Către Ministerul Afacerilor Externe
Domnului Bogdan Aurescu, Ministru
București, 3 martie 2022
Stimate Domnule Ministru Bogdan Aurescu,

În contextul evenimentelor recente din Ucraina, Ordinul Arhitecților din România
este preocupat de găsirea unei soluții prin care arhitecților ucrainieni care își desfășurau
până în prezent activitatea în Ucraina să le poată fi recunoscute studiile și dreptul de
semnătură în România.
Astfel, vă rugăm să ne informați cu privire la posibilitatea adoptării unui
mecanism suplu de recunoaștere a titlurilor de calificare similar celui instituit prin Directiva
2005/36/CE privind recunoașterile profesionale. Ordinul Arhitecților din România este în
favoarea unei astfel de soluții, cât și în favoarea încheierii unei convenții bilaterale (tratat
sau aranjament administrativ) în baza căreia arhitecților ucrainieni să le fie recunoscute
studiile și dreptul de a-și exercita profesia în România, conform Art. 13 din Legea
184/2021:
Condiţiile în care posesorii unor titluri oficiale de calificare în profesia de arhitect,
care sunt cetăţeni ai altor state în afara celor menţionate la art. 5, denumite în continuare
state terţe, pot să îşi exercite profesia în România, să dobândească drept de semnătură
şi să solicite înscrierea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor vor fi stabilite, în condiţii de
reciprocitate, prin convenţii încheiate de statul român cu statele de origine ale
acestora, cu respectarea cel puţin a condiţiilor minime de formare în profesia de arhitect
prevăzute de Directivă.
De asemenea, vă rugăm să ne informați cu privire la condițiile în care cetățenii
ucraineni pot să-și exercite actualmente profesia în România, temporar sau permanent.
Întrucât dorim să venim în întâmpinarea arhitecților din Ucraina care solicită
dreptul de a profesa în România, suntem deschiși la cooperarea și la un dialog intensiv în
acest sens atât cu Ministerul Afacerilor Externe, cât și cu alte autorități centrale.
Cu deosebită considerație,
Alexandru Găvozdea
Președinte
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