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DECLARAȚIE DE INTENŢIE 
 

 
Numele şi prenumele________________ANCA MIHAELA COȘA_________________________________  
Filiala ______________________________________ARGEȘ _______________________________________ 
Funcţia pentru care candidez __________ PREȘEDINTE ______________________________ 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala______ ARGEȘ ________, funcţia de_____ MEMBRU ÎN CONSILIUL TERITORIAL_____ 
în perioada ____ 2018-2022____şi cea mai importantă realizare a fost ___________________ 
______________________ PROTEJARE ANSAMBLU URBAN MONUMENT ISTORIC CÂMPULUNG__ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de______________________________________în perioada___________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
 

1. Recunoașterea activitatății în domeniul arhitecturii ca act de cultură de interes 
public. Constatăm în prezent o degradare a percepției asupra acestei profesii, 
care are menirea de a organiza funcțional și estetic spațiul construit 

2. Militarea pentru drepturi și libertăți, onoarea contractului social, echitate, 
încredere și respect,  atitudini ce atrag dorința de parteneriat a celorlalte entități 
atât publice cât și private 

3. Dreptul de autor a ajuns desuetudine. Arhitectura este în primul rând creație 
artistică, dar a fost transformată încet, într-o listă de cantități cu articole de deviz. 
În contractele publice, formularele intrate în uz, fără nici o intervenție din partea 
OAR, folosesc sintagma cedarea dreptului de autor. Permitem la prețuri minime 
ca majoritatea SF-urilor ce poartă amprenta creației noastre, să furnizeze, deja, 
articole de deviz, pentru constructorul ce face, din ce în ce mai des și proiectarea. 
Semnătura de complezență a ajuns să nu mai poată fi contestată, existând 
contracte de colaborare a unui arhitect, doar pentru câteva ore pe lună. Dovada 
OAR a ajuns să fie ,,complezența,, căci proiectele publice nu plătesc Timbru de 
arhitectură, iar colectarea acestuia este încă o nebuloasă pe care ne facem că nu 
o vedem. Nici până astăzi procentul de 0,05% TA nu este înscris în Devizul 
general, spre deosebire de  0,5%+0,5% al ISC și al Casei Constructorilor, care știu 
mult mai bine ce vor. 

4. Cum am ajuns să lăsăm arhitecții, pe care noi îi știm ca pregătire, să fie angajați 
de diferiți ,,băieți deștepți,, cu doar câteva clase? De ce CAEN-ul 7111 este 
neprotejat încă? Unde este demnitatea acestei profesii, cânt suntem vânduți la 
pachet prin interese meschine, în CATUC-ul care grevează profesia definitiv? 
Trimisă spre consultare publică, fără consultarea noastră în prealabil, legea ne va 
face rău. Încercarea de a o mai îndrepta, acum, nu face decât să spălăm rufele în 
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public, iar pentru noi ca breaslă, aceasta ar duce și mai mult la degradarea 
imaginii. Cred că arhitecții sunt atât de pasionați încât ar fi lucrat și benevol ca 
să-și simplifice munca și să-și facă viața mai ușoară, cu autorizări și avizări în 
termeni reali, dacă ar fi fost întrebați 

5. Nemulțumirea față de aleși, de prestația acestora, de felul cum profesia aceasta, a 
cărei cea mai importantă latură este a practicii de proiectare, a fost transformată 
într-o necesitate de a credita cu probitatea profesională cohorte de constructori, 
funcționari publici, oameni politici sau simpli beneficiari, în procese verbale de 
recepție, în care nici nu mai încăpem. Putem astăzi răspunde în locul oricărei 
societăți cu răspundere limitată, deși aceasta ne-a angajat câteva luni ca 
proiectanți ai unei construcții care are să dureze, mult mai mulți ani. Asistăm și la 
un fenomen nou pe piața arhitecturii cu noi actori: CNI, INP, PMB, mai nou OAR 
pentru concursuri 

6. Nu toți avem aceeași dorință de implicare, practica profesională ne ocupă tot 
timpul, pasiunile și familia își cer timpul lor, dar sunt dintre noi unii care, cu drag 
de arhitectură, doresc să ofere, ca disponibilitate, cunoștințele acumulate pentru 
a ridica această profesie ce se degradează în vremuri, din ce în ce mai tulburi... 
Având cunoștințe complexe asupra profesiei, din experiența în administrație 
publică, mediul privat BIA, SRL administrator/salariat, studii doctorale în 
urbanism, ONG voluntariat, am profesat studiind aprofundat legislația în proiecte 
publice/ private cu finațări UE/CNI, dar păstrănd sensiblilitatea feminină, dublată 
de atenția și grija ca mama arhitect. 

 
Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 

 

1. Promovarea arhitectului creator de artă ca act de cultură de interes public cu 
implicații economice, sociale și ecologice, respectarea dreptului de autor, 
protejarea arhitecților în fața diferitelor instituții: administrație, constructori, 
dezvoltatori imobiliari  

2. Dezvoltarea profesională continuă prin stimularea activității științifice a 
membrilor punând la dispoziție facilități și modalități organizatorice, funcționale, 
simpozioane, mese rotunde, comisii de experți, conferițe, difuzarea celor mai 
importante concluzii diferitelor manifestări științifice în domenii specifice și 
conexe, interdisciplinare, asigurarea unui fond de documente, reprezentând 
exemple de bună practică  

3. Simplificarea procedurii de obținere a dreptului de semnătură, grija față de tinerii 
arhitecți Procentul feminin a depășit demult 50% între studenții UAUIM, iar multe 
tinere arhitecte găsesc cu greu echilibrul între maternitate și împlinirea 
profesională, Am întâlnit tinere care erau pe pragul de a termina facultatea și 
doreau să organizeze cursuri de arhitectură pentru copii, considerând că nu au 
nici o șansă pe piața muncii de proiectare, care este ocupată deja. Acestea aleg 
jocul de-a arhitectura, ca un compromis în carieră, lăsând recunoașterea 
dreptului de semnătură pentru mai târziu. 

4. Arhitectura pentru copii ar trebui să fie un grup unde OAR să deschidă gratis, 
voluntar, diseminărea către micuți a valorilor de arhitectură, implicand și alte 
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ONG-uri de profil decât cele prioritare, școli și licee de arhitectură, alte colaborări 
internaționale. În present OAR și-a modificat procedurile pentru a taxa acești 
copii. 

5. În ultimul timp se mai observă un fenomen: beneficiarii, publici sau privați au 
învățat, că avem o comisie de disciplină, unde putem fi reclamați, pentru a mișca 
după voia lor. Pe noi arhitecții, însă cine ne apără? Noi nu putem face un sindicat. 
Dar avem nevoie de îngăduință și compasiune, în multe dintre cazuri, căci nu 
suntem rău intenționați și de cele mai multe ori am dorit să facem artă pe șantier.   
Voi apăra arhitecții! În primul rând cu exemple, spețe care se întâmplă și 
rezolvările lor, con-sfătuiri. Încurajarea avocaților tineri în specializare pe 
domeniul arhitecturii, urbanismului și construcțiilor, prin invitații alături de noi. 

 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez 
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. Marketing. Mult marketing pentru profesie. Nu prin acțiuni din TA cu copilași și 

reviste elitiste. Cu adresare către publicul larg, în care să numim arhitectura artă, 
ca oamenii să-și dorească să aibă un arhitect. 

 
2. Asigurări profesionale. Suntem o pradă sigură atâția visători. Nu toți, dar avem 

visători printre noi, iar vremurile ce vin, îi pot face să plătească, din inocență, ei și 
urmașii lor. Ordinul trebuie să-i cuprindă pe toți. Și să-i apere în fața valurilor ce 
vin.  

 
3. Timbru de arhitectură. Colectarea organizată. Folosirea TA pentru proiecte 

culturale adresate arhitecților, nu doar promovării arhitecturii. Organizărea de 
simpozioane, evenimente, excursii culturale pentru arhitecți. 

 
4. Concursuri deschise. Posibilitatea oricărui arhitect român să participle la 

concursuri în România. Livrarea de teme de proiectare beneficiarilor publici prin 
voluntariat. Nu în organizarea concursurilor ar trebui implicat Ordinul, acelea sunt 
proceduri de funcționari publici, ci în respectarea pașilor de proiectare, pentru a 
livra un produs complex, asumat, bun de pus în operă 

 
5. Procesul de decizie on-line. Procedurile cu care am fost familiarizați în ultimii 2 

ani pot oferi o deschidere spectaculoasă comunicării dintre noi, căci avem nevoie 
în primul rând de comunicare, aceasta unește și consolidează o comunitate, oferă 
încredere reciprocă, întărește relațiile dintre noi, oferă transparență actelor și 
deciziilor.  

 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organizația care reprezintă arhitecții 
și ar trebui să aibă în vedere în primul rând interesele arhitecților ca profesioniști, iar 
apoi interesele profesiei de arhitect 
 
 
        Data ____27.05.2022____ Semnătura _____ 
 
 

 


