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La momentul actual formarea
profesională continuă are titlu
obligatoriu și atrage penalizări
dacă nu este îndeplinită. Vedeți
vreo alternativă la acest sistem
care să ajute mai eficient la
continuarea formării
profesionale de-a lungul
carierei? Dacă da, care ar fi?

Candidați în ordine RĂSPUNS
alfabetică
Daniel Baciu
Studiul individual ca și pînă la data impunerii programului DPC. Împreună cu viza verificatorului sau expertului pe proiect ca fiind conform cu legislația, eu consider că atestă nivelul profesional necesar
de atins de către arhitect pentru deținerea calității de șef de proiect sau arhitect proiectant. Sînt de părere că programul DPC trebuie eliminat din lista obligațiilor profesionistului. Acesta să își
îndeplinească personal, flexibil, conform cu propriile resurse de timp sau materiale dezvoltarea profesională. Vin aici cu un exemplu, acela al profesioniștilor care realizează de-a lungul carierei doar
proiecte mici, cu grad redus de importanță. Și a celor care realizează proiecte cu grad mare de importanță și complexitate în paralel cu o lipsă de programe de DPC cu aplicare pe respectivele programe
de arhitectură. Plusez cu un exemplu personal; în 2013 am fost șef proiect la investiția Refuncționalizare și Extindere Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Craiova. Pentru a realiza proiectul
cît mai performant am consultat normele de profil britanice. Angajaților colegi de colectiv le cer să parcurgă bibliografie adaptată fiecărui tip de program abordat în birou, le dau acces la proiecte
similare din portofoliu realizate anterior, organizăm sesiuni de training în birou, toate acestea în timpul programului de lucru.
Ștefan Bâlici
Vedeți răspunsul la întrebarea nr. 17, despre stagiatură
Anca Mihaela Coșa Majoritatea arhitecților nu sunt mulțumiți de actualul sistem DPC. Propun regândirea acestuia. Dezvoltarea profesională continuă se poate realiza 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
Gabriela Monica
Iacovenco

Formarea profesională continuă este obligatorie, fiind parte a sistemului calității în construcții conform Legii 10/1995, dar nu sunt prevăzute sancțiuni. Din punctul meu de vedere, ste o obligație morală
a oricărui profesionist, din orice domeniu. Însă legat de profesia de arhitect, obligația instituțională este a OAR - să faciliteze, să încurajeze, să accesibilizeze formarea profesională continuă a
arhitectului. Pentru asta, Ordinul ar trebui să elaboreze un program de dezvoltare profesională continuă care să fie o bază de date cu resurse online și offline, structurată pe domenii de interes și pe
nivele de experiență profesională. Astfel, în momentul în care un arhitect primește o provocare – un proiect cu o funcțiune nouă, o temă de cercetare neobișnuită – să aibă cel puțin un punct de
pornire. Să găsească în această bază de date cele mai bune prelegeri despre tema lui, cele mai bune articole, cele mai bune cursuri pe care să le poată accesa.

Bogdan Ivanovici

Dezvoltarea profesională continuă este obligația relativă a practicianului (cf. L 184), asigurată de către forma de exercitare declarată (cf. L 10). OAR nu are competență legală în acest domeniu. Cu alte
cuvinte OAR nu este ”formator” de nici un fel. Poate, cel mult, facilitator de DPC.
”Formarea profesională” este la nivelul sistemului de învățământ. Alte legi, alte entități.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
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Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daca s-alege candidatul, care va Daniel Baciu
fi programul operațional propus
forurilor de conducere din
sistemul OAR pentru a preveni,
combate si sanctiona, dupa caz,
concurenta neloiala in
exercitarea profesiei. Si ce
manifestări ale concurenței
neloiale i se par pernicioase in
acest moment?

CRED CA FORMAREA PROFESIONALA ESTE DATORIA FIECARUI ARHITECT IN PARTE SI NU CRED CA PENALIZARILE NE VOR FACE SA NE INFORMAM MAI MULT - ORDINUL , PRIN DEPARTAMENTELE
SPECIFICE AR TREBUI SA PUNA LA DIPOZITIA MEMBRILOR INFORMATII COERENTE, DE INTERES IN TOATE DOMENIILE DE PRACTICA SI SA FACILITEZE SI SA PROMOVEZE COMUNICAREA CONSTRUCTIVA IN
CADRUL BRESLEI SI INTRE BREASLA SI POTENTIALI PARTENERI.

În primul rînd vreau să punctez ce consider a fi concurență neloială:
-prac carea de tarife orare sub pragul salariului minim pe economie; salarizare sub acest prag
-nerespectarea de către arhitecți a standardelor minime de elaborare a proiectelor și a respectării criteriilor legate de calitatea în construcții
-fenomenul ștampilei de complezență
-aplicarea dublei măsuri în cadrul proceselor de avizare și autorizare față de membri.
-corupție și incompetență instituțională.
-contracte acordate preferențial
Programul pe care îl am în vedere cuprinde mai mulți pași din care amintesc:
1 Dezvoltarea în parteneriat cu filialele a unui sistem digital obligatoriu de înregistrare a proiectelor; cu servicii suplimentare de urmărire a fazelor de proiectare, a avizării și autorizării. Detaliez aici doar
parțial complexul de avantaje pe care cred că acest sistem îl va crea pentru mediul practicii curente. Avantajul materializării închiderii fazelor determinante de proiectare; consemnarea proiectului cu
dată certă și a înregistrării dreptului de autor; consemnarea nerespectării termenelor de avizare și autorizare sau a abuzurilor instituționale; consemnarea practicii de ștampilare de complezență.
2 Crearea bazei de date și definirea domeniului abaterilor profesionale – proiect organic cu derulare și completare continuă. Mobilizarea comisiilor de disciplină pe studierea prin sondaj a proiectelor din
baza de date și luarea măsurilor necesare privind sancționarea membrilor ce comit abateri.
3 Parteneriat instituțional cu MDLPA și suport juridic din partea organizației prin contracte cu case de avocatură puternice sau departament juridic intern funcțional și calibrat corespunzător pentru
realizarea de presiuni și soluționarea situațiilor de întîrziere nejustificată a eliberării CU, avize, AC sau prezentare în instanță.

Ștefan Bâlici

Așa cum am afirmat în cursul întâlnirilor, programul operațional va trebui dezvoltat cu echipa de conducere și cu colectivul de colaboratori care se va agrega după alegeri.
Concurența neloială nu este acceptabilă. În privința definirii concurenței neloiale, însă, trebuie făcută o analiză a situației reale a pieței și a formelor de practică profesională, pentru a identifica zonele
unde nu există ofertă și, ca atare, nici concurență, zonele cu grad mare de complexitate a practicii și cele cu cerințe suplimentare privind calificările. Există modele în alte țări care răspund unor astfel de
cerințe particulare: în Franța sau în Grecia există arii de practică rezervate exclusiv unor arhitecți - funcționari publici, care profesează în cadrul unor instituții sau în relație cu ele (ex. Eforiile
patrimoniului, Architecte en chef des monuments historiques). De asemenea, în România există o așteptare cu privire la înființarea centrelor de proiectare urbană, care vor răspunde necesităților
curente de practică ale unei unități administrativ-teritoriale; acestea ar putea prelua și alte misiuni de proiectare. Ca exemplu, ne putem aminti de Serviciile Tehnice ale ministerelor, care au existat în
perioada interbelică și înainte și în care au profesat cu rezultate excepționale arhitecți de importanță majoră pentru cultura arhitecturală din România - ex. Statie Ciortan, Dimitrie Maimarolu, I.D.
Berindey.
Dacă discutăm despre practica profesională în universități, aici miza poate fi foarte importantă: accesul studenților la proiecte didactice în circumstanțe reale și cu o componentă calitativă ridicată. O
atare de practică, dacă agreem că este benefică, trebuie definită astfel încât să urmărească această dimensiune educațională aplicată și nu altceva.
În concluzie răspunsul meu este da, este necesară eliminarea concurenței neloiale, iar acest lucru trebuie făcut după o analiză a situației actuale și o dezbatere care să ne permită să adoptăm cele mai
potrivite instrumente.
Așa cum am afirmat în cursul întâlnirilor, programul operațional va trebui dezvoltat cu echipa de conducere și cu colectivul de colaboratori care se va agrega după alegeri.
Concurența neloială nu este acceptabilă. În privința definirii concurenței neloiale, însă, trebuie făcută o analiză a situației reale a pieței și a formelor de practică profesională, pentru a identifica zonele
unde nu există ofertă și, ca atare, nici concurență, zonele cu grad mare de complexitate a practicii și cele cu cerințe suplimentare privind calificările. Există modele în alte țări care răspund unor astfel de
cerințe particulare: în Franța sau în Grecia există arii de practică rezervate exclusiv unor arhitecți - funcționari publici, care profesează în cadrul unor instituții sau în relație cu ele (ex. Eforiile
patrimoniului, Architecte en chef des monuments historiques). De asemenea, în România există o așteptare cu privire la înființarea centrelor de proiectare urbană, care vor răspunde necesităților
curente de practică ale unei unități administrativ-teritoriale; acestea ar putea prelua și alte misiuni de proiectare. Ca exemplu, ne putem aminti de Serviciile Tehnice ale ministerelor, care au existat în
perioada interbelică și înainte și în care au profesat cu rezultate excepționale arhitecți de importanță majoră pentru cultura arhitecturală din România - ex. Statie Ciortan, Dimitrie Maimarolu, I.D.
Berindey.
Dacă discutăm despre practica profesională în universități, aici miza poate fi foarte importantă: accesul studenților la proiecte didactice în circumstanțe reale și cu o componentă calitativă ridicată. O
atare de practică, dacă agreem că este benefică, trebuie definită astfel încât să urmărească această dimensiune educațională aplicată și nu altceva.
În concluzie răspunsul meu este da, este necesară eliminarea concurenței neloiale, iar acest lucru trebuie făcut după o analiză a situației actuale și o dezbatere care să ne permită să adoptăm cele mai
potrivite instrumente.

Anca Mihaela Coșa Am ajuns să lăsăm arhitecții, pe care noi îi știm ca pregătire, să fie angajați de diferiți ,,băieți deștepți,, cu doar câteva clase. Protejarea CAEN-ul 7111, așa cum sunt și altele: pentru medici, avocați,
contabili, școli de șoferi auto, etc. Suntem vânduți la pachet prin interese meschine, în CATUC-ul care grevează profesia definitiv.
Gabriela Monica
Cea mai importantă componentă a concurenței neloiale mi se pare corupția din sistemul de avizare / autorizare. Știu că preocuparea tradițională a Ordinului este semnătura de complezență, personal o
Iacovenco
consider un efect, nu o cauză a problemelor. Un by-product toxic, care s-ar diminua mult combătând adevărata cauză. Pentru că acest sistem disfuncțional de autorizare a construcțiilor a făcut să
prolifereze traficanții de intrări în primării și pe la avizatori. Oameni care cu asta se ocupă – cu garantarea obținerii avizului sau autorizației într-un termen decent, fără vreo preocupare pentru calitatea
proiectelor astfel autorizate. Ei sunt adevărata concurență neloială și ar putea fi combătuți dacă Ordinul ar aduna sesizările arhitecților care se lovesc de astfel de probleme și ar face instituțional sesizări
către autoritățile competente.
Bogdan Ivanovici

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu

3

Daca s-alege ca ordonator de
credite pe bugetul din
timbrul arhitecturii, ce opinie are
despre cum sint cheltuite
fondurile colectate de OAR? Dar
despre promisiunea inițială, de
acum 15 ani, neonorata nici cu

Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Întrebarea are cel puțin 2 niveluri distincte pentru care se poate răspunde:
a.Concurența neloială exercitată de arhitecți DS angajați în sistemul public (exemple: INP sau Companiile Municipale inventate de fostul primar general al Bucureștiului, d-na Firea)
Discutăm de o profesie liberală și reglementată (Directiva europeană + legea 184). Arhitecții DS nu ar trebui să poată fi angajați de către nici o entitate publică altfel decât prin contract de servicii, deci
nu CIM. Totuși în prezent OAR permite acest lucru din cauza unei slabe interpretări ale legii 184 fără corelare cu DE.
Soluția este la nivelul CN care poate hotărâ înființarea unui grup de lucru care să studieze problematica și să ofere soluții în acest sens, după caz.
b.Concurența neloială exercitată de arhitecți DS care utilizează parafa profesională încadrabili la ”semnătură de complezență”
Pentru acest subiect Comisiile de Disciplină la nivel național și teritorial sunt exclusiv competente de a formula răspunsuri la această parte din întrebare.

PENTRU A COMBATE CONCURENTA NELOIALA IN PRIMUL RAND AR TREBUI EXCLUS DIN PRACTICA DE ACHIZITII A ACORDARII CONTRACTELOR STRICT PE CRITERIUL PRETULUI CEL MAI
MIC SI ELIMINAREA CONTRACTELOR DE TIP DESIGN&BUILD.

Procedura de anunț public și dezbatere a proiectelor susținute din TA trebuie revăzută; actualmente este insuficient vizibilă și accesibilă. Pe domeniul timbrului de arhitectură consider că legea este
incompletă. Alăturarea domeniului arhitecturii lîngă alte domenii caracterizate ca fiind interpretative, generînd patrimoniu strict artistic sau chiar imaterial are nevoie de un supliment de armonizare.
Cred că definirea separată în cadrul legii a condiției TA ca sursă de suport financiar al arhitecturii incluzînd construcții existente de valoare ar fi benefică. Mă gîndesc aici strict la suportul pe care TA l-ar
putea da patrimoniului; Aripa veche a UAUIM este un exemplu mai mult decît grăitor. Despre Muzeul Arhitecturii nu mă pot pronunța; nu dețin suficiente date; ceea ce se enunță mai sus pare însă
nestatutar.

un euro pina acum, de a înființa Ștefan Bâlici
Muzeul Arhitecturii? Considera
candidatul ca prin tezaurizarea
încasărilor din TA in depozite cu
dobinda preferențiala/negociată
(contul BT, diferit de contul legal
BRD) se respecta filosofia si litera
legii 35/1994?

Fondurile din Timbrul Arhitecturii au reprezentat de-a lungul timpului o sursă vitală pentru sprijinirea culturii și practicii arhitecturale, inclusiv în zona sa de implicare civică, prin care OAR se afirmă ca
actor relevant în viața comunităților.
În continuare trebuie căutate modalități de diversificare și consolidare a programelor de finanțare astfel încât să contribuie la prezența noastră pozitivă și benefică în societate, sprijinind în același timp
arhitecții care inițiază și dezvoltă astfel de acțiuni.
În acest sens, cred că este necesară o analiză a strategiei și rezultatelor utilizării fondurilor din TA de până acum, pentru a dezvolta propuneri de îmbunătățire și modificări care se vor dovedi necesare.
Este un subiect care a apărut repetat în discuțiile pe care le-am purtat în campanie și necesită fără îndoială o abordare serioasă, bazată pe analiză și pe predicții.
Filialele teritoriale - care reprezintă resursa umană și profesională majoră a Ordinului - trebuie să fie sprijinite să acceseze mai intens astfel de fonduri, ideal în parteneriate locale, dar și mai largi,
internaționale, care să le permită să-și consolideze poziția în societatea locală.
Anca Mihaela Coșa Din toate cheltuielile pe TA la care am avut acces, cel mai impresionată am fost de dreptul de autor al celor ce scriau broșurele pentru copii jucându-se doar de-a arhitectura… dincolo de faptul că erau
acordate ,,prioritar,,. Sumele de acolo șochează orice architect doritor de drept de autor pe proiectele sale de arhitectură.
Centrul Național pentru Arhitectură, Cultură urbană și Peisaj nu există nici pe Google, l-am căutat poate există măcar virtual… Ori acolo este direcționată anual, cea mai important parte din TA
Gabriela Monica
Iacovenco

Cred că putem vorbi despre o investiție în imagine după ce am rezolvat nevoile de bază. Mai exact, ar trebui să folosim bugetul din timbru strict pe articolele aplicabile din legea timbrului cultural, adică
a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional;
b) participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în ţară şi în străinătate;
c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare;
e) completarea fondurilor destinate susţinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi;
f) sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari;
g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând uniunilor de creaţie;
h) sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare;
l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor

Bogdan Ivanovici

TA este cheltuit în mare parte în afara prevederilor art. 3 din legea 35/94. Muzeul de arhitectură, atât cât cunosc și înțeleg eu L 35 nu poate fi finanțat din banii proveniți din TA.
După cum în mai multe rânduri am iterat în acest mandat la nivelul Consiliului național, mutarea banilor TA în contul BT este nelegală.
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Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Ministerul investițiilor și
proiectelor europene are în
desfășurare Planul National de
redresare si rezilienta. Acesta se
adresează în special UTR urilor.
Este o șansă foarte mare de a
accesa bani pentru investiții.
Vreau sa aflu de la candidați
dacă considera ca ar trebui sa
Ștefan Bâlici
existe o relație activa între OAR
și Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene, din care sa
rezulte " proiecte tip de calitate"
, ghiduri, consultatii, îndrumare
pentru reprezentanții UTR urilor.
Toate aceste masuri în sprijinul
accesării cât mai multor proiecte
și creșterea calității în
arhitectura pentru comunitate.

FODURILE TREBUIESC CHELTUITE TINAND CONT DE PREVEDERILE LEGALE, TRANSPARENT SI AVAND LA BAZA O STRATEGIE ATAT PE TERMEN LUNG DE DEZVOLTARE CAT SI TINAND
CONT DE OBIECTIVELE TACTICE SI PLANUL DE ACTIUNE CE REIESE DIN STRATEGIA PE TERMEN LUNG.

Fără îndoială, OAR trebuie să își diversifice poziția, rolul în societate și oferta de servicii prestate în cadrul contractului social enunțat în cadrul legal specific, care pentru atingerea acestor deziderate
trebuie să facă periodic obiectul unor armonizări cu rol de aliniere la cerințele evoluției societății, a cadrului economic și specific al domeniului spațiului construit. Personal nu pot concepe OAR altfel
decît într-un parteneriat fundamental cu MDLPA, Secretariatul General al Guvernului și toate instituțiile publice angrenate, coordonatoare sau comanditare, ordonatoare de credite pe zona
construcțiilor și spațiului public. Redefinirea TA și colaborarea strînsă cu filialele pentru realizarea de acțiuni și livrabile cu caracter de suport și bună practică a investițiilor indiferent de sursă mi se pare
obligatorie fiind însăși esența disciplinei noastre. Cred că instrumentele cele mai viabile pentru obținerea de performanță pe domeniiile amintite de dvs. sînt concursurile de soluții și livrabilele
grupurilor de lucru organizate în cadrul filialelor OAR.

PNRR cuprinde măsuri și investiții în realizarea de construcții noi și în transformarea construcțiilor existente (îmbunătățirea fondului construit, cu componente de optimizare energetică, seismică și pe
alți parametri - ex. digitalizare). Volumul de investiții este uriaș, iar în ceea ce ne privește, vorbim despre mii de proiecte care se vor derula în următorii patru ani, pe bază de programe, apeluri și achiziții
publice care nu sunt încă decât parțial definite.
OAR trebuie să stabilească urgent o colaborare directă cu ministerele de resort (ex. MDLPA, MIPE, MC) pentru a putea contribui la integrarea unor criterii de calitate corespunzătoare în toate
programele și apelurile, pentru a asigura tratarea corespunzătoare a cotelor de proiectare în cadrul valorii de investiție și a termenelor de proiectare suficiente.
Cum poate OAR interveni în discuția despre tarife și termene? Utilizând SIC - Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură, care este un sistem oficial, avizat de ministerele
de resort și publicat în Monitorul Oficial - ca atare trebuie să fie o bază obligatorie a discuțiilor noastre cu autoritățile, pentru a determina parametri calitativi optimi, exprimați în valoare și timp de
proiectare.
Ce altceva mai poate OAR oferi? Consultanță, sprijin de specialitate acordate ministerelor, pentru definirea și derularea programelor și a apelurilor. Astfel OAR se poziționează ca resursă pentru calitate
și poate cere aplicarea de măsuri pentru calitate, transparență, accesibilizare a derulării acestor investiții.
Rezultatul pe care trebuie să-l urmărim este de creștere a accesului arhitecților la investițiile derulate prin proceduri publice de calitate în cadrul PNRR și în consecință creșterea atât cantitativă cât și
calitativă a pieței de arhitectură din România.

Anca Mihaela Coșa Proiectele publice se dau cu ,,dedicație – băieților deștepți,, care nu sunt arhitecți. Aceștia nu au nevoie de consultații și îndrumare… Poate ministerul ne va da să facem un ghid ,,de calitate,, pentru a ne
închide gura spre ai lăsa în pace.
Dacă vrem să facem ceva pentru arhitecți e să ștergem din contractile tip ale achizițiilor publice paragraful cu cedarea dreptului de autor. În toate, la nivel national...
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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A doua întrebare pentru
candidați este legata de sistemul
de achizitii publice, as dori sa
aflu dacă au luat în considerare o
relație cu autoritățile
contractante din sistemul public,
exemplu Consiliile județene,
primarii, etc pentru evaluarea
ofertelor economice în cazul
licitațiilor de tip proiectare /
proiectare +executie. Consider ca
ar trebui în fiecare comisie
pentru evaluarea ofertelor
tehnice și economice sa existe
obligatoriu un
arhitect/proiectant. Ideea pleacă
de la articolul 49 din Legea
nr.184 din 12 aprilie 2001. Nu
vad ca acest articol sa fie
Respectat in fisele de date din
cadrul achizițiilor publice. Cum
facem?vreau sa vad în cazul
concursurilor și licitațiilor în
domeniul arhitecturii o treime
din numărul membrilor comisiei
de evaluare sa fie arhitecti cu
drept de semnătură dintre care
un reprezentant al Ordinului și
un reprezentant al unei instituții
de învățământ superior de
arhitectura acreditate de statul
roman.
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Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Ștefan Bâlici

Da, ar fi trebuit sa existe o relație activa între OAR și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Din păcate această abordare, inițiată de la bun început ce către OAR NU s-a materializat, iar acum
momentul este depășit.

ESTE IMPETUOS NECESAR CA OAR SA AIBA RELATII ACTIVE CU TOATE MINISTERELE SI AUTORITATILE CENTRALE ATAT PENTRU CRESTEREA VIZIBILITATII ARHITECTULUI, PENTRU A PUTEA AVEA PARTE DE
UN CADRU UNITAR DE DEZVOLTARE SI IMPLICIT UN FOND CONSTRUIT MAI VALOROS.

Subliniați aici un viciu provenit după părerea mea din relația defectuoasă a OAR-N și Filialelor OAR de pînă acum cu entitățile ordonatoare de credite din teritoriu. Cred cu tărie că bugetul OAR-N poate
permite alocarea de resursă umană internă sau contractare de servicii externe pentru urmărirea publicării pe platformele dedicate a licitațiilor, pînă la constituirea unui sistem electronic integrat de
alarmare, analiză, filtrare și sortare care să genereze automat încadrarea corectă în situația de care amintiți. OAR-N în parteneriat cu filialele poate pune la punct procedurile de asigurare a specialiștilor
necesari și să creeze procese standardizate pentru asigurarea eficientă și optimă a condițiilor amintite.

Evaluarea achizițiilor publice cu arhitecți în comisie
Relația OAR în ansamblu și a fiecăruia dintre noi în particular cu administrația se poate îmbunătăți doar înțelegând care sunt cauzele disfuncționalităților pe care le trăim și care afectează calitatea
actului arhitectural și calitatea mediului de viață al tuturor. Între aceste cauze, lipsa personalului cu calificare și experiență în domeniul arhitecturii și construcțiilor în instituțiile publice este aproape
generalizată și determină blocaje funcționale și pierderi de oportunități. Principala oportunitate ratată din această cauză este urmărirea calității în procedurile de achiziție publică, cu consecințe în lipsa
de atractivitate și de credibilitate a acestora.
Legislația actuală permite atribuirea contractelor de proiectare pe baza criteriului de evaluare cel mai bun raport calitate-preț, dar acest criteriu este adesea ocolit, în favoarea criteriului prețul cel mai
mic, tocmai pentru că nu are cine să asigure o bună evaluare și punctare a calității ofertelor. Aici poate interveni OAR, prin propunerea de experți cooptați în comisiile de achiziții publice, cu rol clar de
asigurare a evaluării calității.
Cum poate OAR să asigure această contribuție? Prin pregătirea unui corp de specialiști - consultanți (pregătire specifică în achiziții publice, pregătire pentru aplicarea unitară și corectă a unor principii și
criterii de calitate) și prin promovarea acestei resurse către autoritățile contractante. Această promovare se poate face prin contact direct cu ministerele relevante și cu structurile asociative ale
autorităților publice locale - UNCJR, AMR, ACoR. Doar astfel OAR poate da un răspuns structurat, cu impact în sistem, la nivelul întregii țări.
De ce este importantă o astfel de acțiune a OAR? Pentru că prin achiziții publice se derulează toate investițiile care sunt finanțate cu fonduri publice, naționale sau europene. Ceea ce înseamnă mii de
proiecte la care arhitecții trebuie să aibă acces și să dorească să participe. O componentă consistentă a pieței de arhitectură din România va putea fi astfel deschisă către concurență transparentă,
bazată pe calitate.
Consultanța de specialitate astfel dezvoltată și promovată de OAR va deschide un nou segment de piață pentru arhitecți (acum vizitat doar punctual, individual, de puțini dintre noi) și contribui la
creșterea calității relațiilor cu administrația. Când oferi sprijin, ești ascultat și poți dezvolta un dialog bun.
Văd OAR ca resursă de profesionalism în sprijinul sectorului public și în sprijinul calității, cu impact benefic asupra arhitecților și arhitecturii.

Anca Mihaela Coșa Administrațiile publice nu doresc imixtiune în bucătăria lor internă pe care o țin ,,secretizată,,. Nu au CTE-uri, sau dacă au, sunt cu ,,oameni speciali,, în nici un caz cu arhitecți. Documentațiile au planuri
lipsă, nu mai stă nimeni să desfacă cutii întregi de hârtii și se uită direct pe articolele de deviz și DG. Din acest motiv a apărut și specializarea nouă în categoriile ocupanților locurilor de architect șef.
În acest caz trebuie acționat prin impunerea de respectare a legislației și prin promovarea dreptului de autor, astfel încât proiectele de la SF să nu poată fi preluate de oricine. Menționez că în prezent
sunt solicitate abuziv liste cu articole de deviz la SF, pentru scoaterea la licitație a proiectării împreună cu construirea. Aici punctual, trebuie acționat.
Gabriela Monica
Iacovenco

roman.

Bogdan Ivanovici

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
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Consider că este absolut vital ca OAR să negocieze cu ministerele de resort o îndreptare a situației referitoare la sistemul de achiziții publice în ceea ce privește achiziționarea de servicii de proiectare
generale și de arhitectură în special.
Consider că este absolut vital ca ﬁlialele să negocieze cu consiliile județene sau alte entități din interiorul teritoriului pe care sunt competente pentru a regla la nivel local cele menționate de dvs.
Desigur, cu suport de la național, după caz.
Răspund ca peste tot sincer. Acel articol mi-a scăpat, eu specializându-mă pe alte direcții din legea 184 (organizarea OAR în special și exercitarea dpdv al practicantului profesiei în afara sistemului de
achiziții publice). Vă mulțumesc pentru că mi-ați atras atenția și mi-aș dori să mă contactați să discutăm acest subiect.
Formularea articolului este ofertantă și trebuie fructificată. Voi propune viitorului Consiliu Național să analizeze problema și să formuleze o poziție cu care să mă duc la autorități pentru a negocia
aplicarea prevederii legale.
Singura mea condiție e ca persoanele implicate în acele comisii să fie competente în sensul stabilit de direcția dată de legea achizițiilor publice. Nu doar arhitect practicant. Nu doar arhitect din
domeniul învățământului.

PERSONAL SUNT IMPLICATA PROBONO IN COMISIA TEHNICA A SECTORULUI 2. ORDINUL, MAI ALES FIIALELE AR TREBUI SA SE IMPLICE ACTIV IN PARTENERIATE CU ADMINISTRATIA LOCALA IAR.
OAR TREBUIE SA TRANSMITA OBIECTIVELE NOASTRE PRIN PROIECTE CLARE SI LIZIBILE, SA MEARGA CATRE GUVERN, PARLAMET, ADMINISTRATIE CENTRALA CU ACESTEA SI SA ARATE BENEFICIILE CE POT
REZULTA DIN IMPLICAREA ACTIVA A MEMBRILOR ORDINULUI.

Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
NU
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa În actuala conjunctură politică nu e recomandat să ne ducem cu 184 în Parlament. Nu știm ce va ieși din aceasta, s-ar putea mai mult să pierdem decât să câștigăm…

A formulat candidatul
observații si amendamente la
propunerea GL al
CN/OAR pentru proiectul de lege
de modificare si completare a
Gabriela Monica
legii 184/2001 privind
Iacovenco
organizarea si exercitarea
Bogdan Ivanovici
profesiei de arhitect,
republicate? Daca da, ar putea
da un exemplu ilustrativ?
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Dreptul de semnatura este mai
degraba o certificare a
experientei decat o judecata de
valoare? In acest caz ar trebui si
unii impostori fara scoala sa
poata obtine certificarea in
anumite conditii? (In Franta spre
ex pot sa obtina dreptul de
semnatura fara scoala daca
lucreaza un numar de ani, parca
10, intr-un birou sub arhitect
certificat, astfel obtin drept de
semnatura similar conductor
arhitect). Ar trebui ca stagiul
arhitectilor cu scoala sa fie in
Ștefan Bâlici
functie de numarul de lucrari

Consider demersul, așa cum a fost el executat pas cu pas, o problemă majoră de sistem al Ordinului. Am fost parte din grupul de lucru al OAR care avea în atribuții inclusiv L 184 și am fost dat la o parte
prin metode deloc etice (eu și ceilalți) în favoarea unui grup care reprezintă mai curând interesele ASAR decât ale membrilor OAR.
Coordonatorul grupului de lucru nou înființat este vicepreședinte al ASAR. A fost coordonatorul grupului de lucru și vicepreședinte OAR pentru GL-ul din care făceam și eu parte și pe care l-am contestat
dpdv al rolului de coordonare. O parte dintre membrii grupului de lucru sunt membrii din conducerea ASAR. Rezultatul corespunde obiectivelor ASAR și celor ale OAR. Este strâmb.

NU

Eu personal cred că dreptul de semnătură trebuie înțeles în baza legii ca drept de a proiecta și responsabilitățile de rigoare ce revin conform definiției funcției de șef de proiect. Dreptul de semnătură /
șefia de proiect trebuie este o calitate ce trebuie oferită absolventului imediat după terminarea facultății în baza unui raționament simplu. Cu deschiderea condiționată succesiv conform încadrării în
clase și categorii de importanță a construcțiilor așa cum sînt acestea definite de lege și accederea la trepte profesionale crescătoare notate mai jos cu T3, T2, T1:
În forma de exercitare individuală SRL acționar unic, BIA sau asociat: Clasa de importanță IV / Categoria de importanță D – fără restricții; fără îndrumare și mentorat – T3. În baza autorizării și
recepționării a 3 astfel de construcții, arhitectul poate accede către următorul nivel: Clasa de importanță III / Categoria de importanță C și D – T2. În baza autorizării și recepționării a 3 astfel de
construcții, arhitectul poate accede către Clasa de importanță II și ulterior I la care să fie îndrumat / supervizat de mentor cu experiență pe domeniu la primul proiect autorizat și recepționat – T1.
În forma de exercitare ca angajat în SRL sau SA să se poată aplica același parcurs profesional. Să poată accede direct la T2 și T1 conform definiției de mai sus, ca arhitect proiectant în baza îndrumării și
mentoratului dacă acest tip de proiect se află în derulare în forma juridică de exercitare și absolventul participă la toate fazele de proiectare, avizare, execuție și recepție în urma căreia să obțină
calificarea de șef proiect pentru respectivele trepte profesionale și cele inferioare.

functie de numarul de lucrari
Anca Mihaela Coșa
mai degraba decat intindere in
timp? Adica 2 ani sau 5 lucrari cu
dovada implicarii in toate
Gabriela Monica
etapele pana la receptie (sau
Iacovenco
extins la 5 ani)?
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
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Cum vi se pare ideea unei
asigurari profesionale basic
incluse in cotizatia OAR (ca un fel
de rca la masini, nu ca un fel de
casco)...de asemenea cu
posibilitatea facila de amplificare
facultativa, optionala, in cazul
contractarii unei lucrari mari.

Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Dreptul de semnătură ar trebui în primul rând acordat pentru responsabilitate. Arhitectul își asumă ca persoană fizică răspunderi conform legii 10, dar angajatorii săi au SRL – societăți cu răspundere
limitată. Cred că OAR ar trebui să-și facă puțin temele înainte de a cere tinerilor tot felul de ,,standard înalte,, de proiectare. Am postat referitor la acest subiect pe X OAR.

DS este o cer ﬁcare a profesionistului.

NICI UNA NICI ALTA. DREPTUL DE SEMNATURA ESTE CERTIFICAREA FAPTULUI CA ACEL OM CUNOASTE SI ISI ASUMA RESPONSABILITATEA FATA DE MEDIUL CONSTRUIT, LEGISLATIE, PROCEDURI SI POATE
REPREZENTA CU SUCCES BREASLA
NU
DE ASEMENEA, NU SUNT DE ACORD CA CEI CARE FAC UN CURS DE CATEVA LUNI DE “DESIGN INTERIOR” (DE FAPT DE DECORATOR) SA ISI ASUME MISIUNI SIMILARE CU ALE ARHITECTILOR DE INTERIOR.
CRED CA STAGIUL NU TREBUIE RAPORTAT LA TIMP CI LA CAPACITATEA DE A DEMONSTRA CUNOASTEREA PROCEDURILOR, A LEGISLATIEI SI A CAPACITATILOR DE COORDONARE A UNUI PROIECT. ACESTE
APTITUDINI POT FI DEPRINSE INCLUSIV IN TIMPUL SCOLII – PRIN PRACTICA, INTERNSHIP-URI ETC.

OAR-N oferă deja acest tip de servicii prin parteneriat extern din piața de profil. Consider că o armonizare necesară ar fi de făcut ca soluții prestabilite pentru cazuri generale și paliere ale primelor de
asigurare și limitelor de răspundere.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Trebuie să fim atenți la subiectul 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 – am scris acum o lună în declarația mea de intenție. Recitiți-o…
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici În prezent, cel puțin la nivelul filialei București, cotizația acoperă și o asigurare profesională minimală. Nu sunt sigur, dar cred că sistemul a fost extins la nivelul național. Pentru mai mult arhitectul are
opțiunea de a contracta separat până la ce valoare are nevoie de asigurare.
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
CONFORM COLABORARII DINTRE ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA, PE DE O PARTE, SI GROUPAMA ASIGURARI SA, IN CALITATE DE ASIGURATOR, SI S.C. MARSH BROKER DE ASIGURARE –
Tăutu
REASIGURARE S.R.L, IN CALITATE DE BROKER, PE DE ALTA PARTE, ARHITECII SI CONDUCTORII ARHITECTI CU DREPT DE SEMNATURA CARE SUNT MEMBRI OAR BENEFICIAZA, IN BAZA LEGII 10/1995, DE
POLITA STANDARD DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA SI POT ACCESA, LA CERERE, ALTE POLIȚE SUPLIMENTARE.

Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Ar putea OAR sa vina in sprijinul Daniel Baciu
arhitectilor BIA cu servicii
juridice si de contabilitate
"precontractate" exclusiv, adica
sa rezulte un pret preferential
pentru fiecare BIA, din motive de Ștefan Bâlici
volum? Astfel incat un arhitect Anca Mihaela Coșa
sa poata obtine inregistrarea BIA
si contabilitate foarte usor si la Gabriela Monica
costuri bune direct prin
Iacovenco
intermedierea OAR.
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu

Sincer nu cred că este fezabil datorită faptului că nu se poate avea ca bază o previziune medie a necesarului de astfel de servicii; organizația ar fi ori nevoită să blocheze resursă umană destinată acestui
scop în lipsă de cerere ori să nu poată face față cu resursa alocată cererii de astfel de servicii. Cred că rezolvarea posibilă ar fi întocmirea de ghiduri sau metodologii cu descrieri de cadru general, cazuri
particulare, etc. pentru arhitecți și firme care să asigure servicii juridice și contabile într-un mediu predefinit, cu optimizarea intrinsecă a proceselor și implicit a costurilor.

Am încredere în arhitecți. Se vor descurca, nu e greu. Putem face întâlniri între generații pentru a facilita transmiterea informației, exemple de bună practică.

Nu. Nu este rolul OAR să asigure servicii juridice sau de orice alt fel fiecăruia dintre noi. Opinii pe chestiuni sistemice se pot oferi. Nu și reprezentare în instanță. În nici un caz servicii contabile. Există o
piață largă de servicii juridice și de contabilitate din care putem contracta specialiști după nevoie.

DA
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Cum vi se pare existenta unui
numar unic pentru fiecare
arhitect european (prin
colaborarea cu organizatiile
profesionale europene similare)
care spre exemplu sa serveasca
pentru accesul la o platforma
digitala comuna europeana cu
piata muncii in domeniul
arhitecturii? Integistrarea
europeana ar putea fi utila de
asemenea si pentru alte scopuri,
chiar si pentru creearea in timp a
unui "ordin al arhitectilor
europeni" ar fi asadar un
Ca viitor presedinte OAR,
deoarece veti prelua de la fostul
presedinte OAR atit activul cit si
pasivul din mandatul anterior,
care sunt in opinia
dumneavoastra principalele
erori si neimpliniri ale
programului .R.E.S.P.E.C.T. si
care sunt principalele masuri pe
care le aveti in vedere pentru a
corecta deficientele rezultate?

Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Nu comentez; nu am suficiente date.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Am vorbit odată cu un cunoscut architect roman întrebându-l ce lucrări în străinătate avea. Nu avea. Cred că ne putem afirma international în 2 moduri: prin participarea tinerilor la concursuri și prin
afirmarea unui specific national. Oricare altă variantă ne transformă în ,,negrișori,, prost plătiți.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici Membrii OAR sunt și membri în ACE și UIA.
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
ACEST LUCRU CRED CA O SA POATA INTRA IN DISCUTIE PESTE CEVA ANI SI DUPA CE ORDINUL NATIONAL ISI STABILESTE STRATEGIA PE TERMEN LUNG.
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Nu comentez asupra modului în care fosta conducere a reușit să se achite de misiunile cu care a derulat campania și a pornit și desfășurat mandatul.
Campania mea și strategia pe care o propun se poate rezuma sub ideea de CONTACT
Avem din ce în ce mai tare nevoie de contacte.
Al membrului cu organizația; filială și centrală. Și invers. În relație de respect și parteneriat egal, în condiții de transparență decizională și consultare publică permanentă. În mediu organic, dinamic,
online și pe toate canalele posibile de ajuns la membru.
Al organizației cu societatea civilă, partener fundamental. Și prin el cu administrația, guvernanța și legislativul. Pe repede înainte, fără alte comentarii. BauKultur este cultură fundamentală.
Al organizației cu locurile unde se fac și desfac legile ce ne guvernează domeniul. Nothing about us without us. Nihil de nobis, sine nobis. Nimic despre noi, fără noi. Arhitectul este și a fost după părerea
mea în ultimii 30 de ani marginalizat social, economic și politic. Voi milita pentru reluarea locului corect al arhitectului și arhitecturii în societatea românească.
Al studentului cu mediul practicii curente și al zonei execuției; al mediului practicii curente cu zona universitară. Un incubator de burse, internship, practică, asistență dinspre practica curentă către
universități, cercetare și statistică.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Nimeni nu pleacă de la bine. Am impresia că sunt probleme grave ce sunt momentan ascunse. Nu știu ce se va întâmpla dacă nu va fi votată ,,scăparea de gestiune,,. Nu au apărut încă documentele
oficiale. Probabil le vom vedea în mape cu o oră înaintea conferinței. Imaginați-vă că unii candidați care nu sunt delegați nu primesc nici un fel de materiale, este și cazul meu. Drept pentru care am
navigat îndelung pe site-ul oficial unde nu am găsit astfel de informații. Sunt conștientă că noi candidăm pentru promovarea profesiei, dar s-ar putea ca lucrurile să nu fie roz și să moștenim o situație
gravă. Ca acestă situație de ascundere să nu mai existe, transparentizarea este măsura propusă pentru a corecta.
Gabriela Monica
Iacovenco

Principala eroare și neîmplinire a programului R.E.S.P.E.C.T. e că nu s-a îndeplinit nimic din el. Adică nu a fost un program de guvernanță, ci un program electoral.
Pentru a corecta deficiențele am următoarele propuneri
ORGANIZAȚIE
•Democra zarea organizației – actualizare ROF și ROF cadru pentru clarificarea competențelor diferitelor structuri de conducere
•Digitalizarea organizației – vot online
•Responsabilizarea organizației - vicepreședinții ar aleși în Consiliul Național în urma unui call de candidaturi pe fiecare domeniu de interes, după susținerea competențelor relevante și prezentarea unui
program.
LEGISLAȚIE
•Implicare competentă și reprezentativă în elaborarea legislației din construcții
•Susținerea statutului de profesie liberală a profesiei de arhitect. Asta
•Clariﬁcarea la nivel ins tuțional a reglementărilor generale și speciale.
•Actualizarea legii 184.
PROFESIE
•Promovarea concursurilor de arhitectură ca modalitate de achiziție pentru lucrări publice
•Accesul la profesie
•Dezvoltarea competențelor profesionale - să ne recăpătăm competențele pierdute.
COMUNICARE
•Transparen zarea organizației. Ședințe pe live stream. Consultări reale cu arhitecții.
•Educarea pieței cu privire la rolul arhitectului - Suntem atât de jos ca imagine în societate încât cred că e momentul să apelăm la profesioniști pentru o campanie de imagine.
•Pla ormă online de promovare a arhitecților

Bogdan Ivanovici
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Au de gand sa se ocupe, in
primul rand de
atributiile principale ale functiei
pentru care candideaza, cele
privind exercitarea profesiei de
catre membri, sau vor sa
continue cu activitatile culturale,
conferinte etc.?

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE ACEST PROGRAM A FOST DOAR CAMPANIE ELECTORALA. DIN COLTISORUL MEU LUCRURILE PAR MULT MAI LIPSITE DE RESPECT FATA DE ACUM 4 ANI.ACEST PROGRAM
PRACTIC NU A FOST IMPLEMENTAT.

Prioritatea va fi membrul practicant, cel mai împovărat actualmente, nedreptățit de factori externi și chiar și interni prin acțiuni ale organizației. Voi încerca să fiu un președinte al tuturor arhitecților,
indiferent de locul sau subdomeniul în care activează.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Provin din proiectare. Exercitarea profesiei este prioritară.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Au de gand sa intreprinda
diferite actiuni oficiale pentru a
face OAR nu numai vizibil, dar si
cu rol important atat in Guvern,
cat si in Parlament sau in
Ștefan Bâlici
Administratie?
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
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În primul rând ”respectul” nu a fost arătat nimănui, începând cu Consiliul Național pe care l-a utilizat de parcă ar fi fost șeful OAR și nu reprezentantul acestuia, începând cu interzicerea votării ordinii de
zi la ședințele Consiliului, continuând cu semnarea fără mandat a contractului cu Deloitte + Reff pentru CATUC și, poate cea mai gravă, mutarea banilor din timbrul de Arhitectură într-un cont care nu e
cel prevăzut de normele de aplicare ale legii 35.
Greu de răspuns în cazul CATUC. Vor trebui găsite soluții pentru ca OAR să supraviețuiască șocurilor multiple dacă acest contract eșuează.
În cazul banilor din TA mutarea acestora la loc unde le e locul legal și orice alte măsuri legale și regulamentare se impun.

Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Au idee ce munca
uriasa ii asteapta pentru
modificarile de
substanta necesare pentru
Ștefan Bâlici
redobandirea locului arhitectului

În opinia mea nu, nu ar trebui să mai facem așa ceva. Totuși menționez că rolul președintelui OAR nu este unul de ”conducere” ci unul de ”reprezentare și execuție”. Adică decizia trebuie să fie a
Ordinului și ea să fie asumată de către Consiliul Național / Conferința Națională. Conform legii și ROF, hotărârile se votează de către delegații di Conferința națională, de către membrii Consiliului
național și ai Colegiului director (după caz), iar în acestea se menționează cine este responsabil de ducerea la îndeplinire a acestor. Rolul președintelui OAR este, ca atare, definit strict de articolul 38 din
ROF

IMI DORESC SA MA OCUP DE ATRIBUTIILE PRINCIPALE CONFORM LEGISLATIEI. IMI DORESC CA ORDINUL SA PUNA PE PRIMUL LOC OMUL SI APOI FONDUL CONSTRUIT, IMI DORESC SA IMPRIM IDEEA:
ARHITECTURA FARA ARHITECTI NU POATE EXISTA.

Acest demers va fi lafel de prioritar. Consider că parteneriatul fundamental cu ministerul de resort MDLPA nu a fost fructificat corect de conducerile anterioare. Prin minister va trebui să accesăm
parteneriate continue cu Secretariatul General al Guvernului, Senat, Camera Deputaților, Ministerul Justiției în vederea armonizărilor și clarificarilor legisleției ce ne guvernează domeniul și toate
celelalte procese conexe în care trebuie să fim implicați bilateral.

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. Reafirmarea cu demnitate a profesiei – extras din declarațiile inițiale

Da, în limitele prevăzute de legea 184.

DA – PRIN PROMOVAREA BRANDULUI ARHITECTUL, PRIN PREZENTAREA DE PROIECTE CONCRETE SI USOR LIZIBILE ASTFEL INCAT SA SE INTELEAGA BENEFICIUL IMPLICARII BRESLEI NOASTE LA TOATE
NIVELURILE ADMINISTRATIEI LOCALE SI CENTRALE IN VEDEREA DEZVOLTARII DURABILE, A UNUI FOND CONSTRUIT VALOROS SI NU IN ULTIMUL RAND IN EDUCAREA SOCIETATII

Da. Prin deschiderea către membri, ridicarea nivelului calitativ al domeniului și implicit financiar al membrilor, redimensionarea contribuției financiare către organizație, accesare de fonduri interne și
europene în baza unor politici cu impact cît mai redus, echitabil față de rezultatele scontate. Trebuie odată pentru totdeauna să ne cerem drepturile pe care societatea ni le datorează.

redobandirea locului arhitectului
in societate? Stiu ei in ce ar
consta aceasta munca? Sau cum
inteleg ei ca ar trebui sa
actioneze?
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Sunt ei de parere ca in OAR
trebuie cuprinsi toti
arhitectii care practica aceasta
profesie, asa cum spune legea,
indiferent daca lucreaza in
proiectare, pe santier, sunt
arhitecti sefi, verificatori, sau
profesori ? Altfel cum vad ei
protejarea produsului de
arhitectura pe care OAR trebuie
sa-l dea, conform legii?

Anca Mihaela Coșa Da, sunt conștientă. Îmi asum această muncă. Acțiunile le-am cuprins în declarația de intenție, recitiți-o.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Da, sunt foarte conștient de acest adevăr simplu. Voi acționa în limitele legale și regulamentare care definesc cadrul de acțiune al OAR.

DA – SI AICI PRESEDINTELE TEBUIE SA STIE SA DEEGE, SA ISI ALCATUIASCA O ECHIPA DE PROFESIONISTI ATAT DIN INTERIORUL ORDINULUI DAR SI DIN EXTERIOR SI SA SE BAZEZE PE SPECIALISTI IN
BRAND, COMUNICARE SI STRATEGIE ETC.

Da. Și aș plusa aici cu arhitecții din administrație publică, cei pe care în acești patru ani ar trebui să îi plasăm corect în zona de consultanță și management al departamentelor de investiții ai ministerelor
și altor instituții, ordonatori de credite din cadrul statului.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Eu zic mult mai mult: implicarea în examenul arhitecților șefi…
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu

În OAR, atât cât înțeleg eu legea ai dreptul să fii membru, nu obligația. Dar încurajez pe oricare arhitect și conductor arhitect să devină membru și să contribuie la efortul ce ne așteapt

DA
PRIN REALIZAREA DE GHIDURI DE BUNE PRACTICI, PRIN PREZENTA ACTIVA IN SOCIETATE SI AMENDAREA TUTUROR ABUZURILOR SI DEVIATILOR DE LA LEGEA DREPTULUI DE AUTOR SI A CELOR DE ORDIN
DEONTOLOGIC.

Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Stiu ei ca OAR trebuie sa aiba un Daniel Baciu
Da. Consider că armonizarea legislativă a domeniului trebuie să fie continuu pe agenda forurilor de conducere OAR.
Ștefan Bâlici
cuvant greu la orice dezbateri
legislative si decizii importante Anca Mihaela Coșa Da, vom trimite reprezentanți de fiecare dată, care să impună prin legislație punctul nostru de vedere.
legate de dezvoltarea oraselor,
pentru ca OAR e o organizatie ce Gabriela Monica
functioneaza pe baza unei legi? Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Stiu ei ca ar putea gasi o
rezolvare a stagiului profesional,
dupa terminarea Facultatii, in
Ștefan Bâlici
aceleasi conditii cu rezidentii de
la Medicina? Cu salarii de la Stat?
Asa cum si Facultatea e de stat..

Da, rămâne să mai și acționăm în acest sens la nivel de organizație, nu fiecare pe cont propriu cum se „întâmplă” în prezent.

DA

Aici am o cu totul altă viziune. Medicii sînt angjați la stat. Arhitectura este profesie liberală. Atîta timp cît absolventul de arhitectură nu este angajat al statului, nu putem discuta despre similarități. Am
formulat anterior opinia mea despre stagiu; rog să vedeți mai sus.
Pentru sprijinirea arhitecților stagiari trebuie diversificate și multiplicate (tematic și teritorial) conferințele de stagiu și trebuie adăugate și alte mecanisme de sprijin - de tip consultanță, ghiduri practice,
webinarii, dar și mentorat pentru faza de orientare inițială sau de parcurs pentru alegerea sau schimbarea domeniului de proiectare și a locului de stagiu.
Este important ca stagiarii să cunoască diversitatea opțiunilor pe care le au pentru construirea carierei, loc în care OAR are un rol vital de informare și ghidare - întâi la nivel local (filialele și responsabilii
de stagiu), apoi la nivel central prin programele pe care le poate oferi (mobilitate, burse, dezvoltare profesională).
În plan administrativ, trebuie urmărită digitalizarea proceselor birocratice.

Anca Mihaela Coșa Vom studia această posibilitate. Este benefcă tinerilor și profesiei.

Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
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Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Stiu ei care sunt articolele din
Legea 184/ 2001 republicata cu
actualizarile aferente, care nu au
niciun corespondent in realitate?
Cum poate fi independent in
Ștefan Bâlici
decizii un arhitect care
Anca Mihaela Coșa
isi exercita profesia ca angajat?
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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Vor incerca sa gaseasca metoda
prin care sa verifice daca
arhitectul si-a folosit dreptul de
semnatura ca angajat, sau ca
independent, pentru a stopa
lipsa de raspundere in
exercitarea dreptului de
semnatura?

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Au de gand sa responsabilizeze
fiecare membru al CN prin
modificarea ROF?

CU SIGURANTA PROBLEMA STAGIULUI SI A STAGIARILOR TREBUIE REGANDITA. NU SUNT CONVINSA CA SE POATE APLICA SIMILAR – CEI DE LA MEDICINA DAU UN EXAMEN DE INTRARE LA REZIDENTIAT,
UN EXAMEN DRACONIC SI CARE ESTE TRECUT DE FOARTE PUTINI SI IN CONCORDANTA CU NEVOILE SPITALELOR DE STAT, ACEST EXAMEN ESTE ORGANIZAT DE MINISTERUL SANATATII CARE ISI ASUMA
DIN FONDURI PROPRII PLATA ACESTOR SALARII. SPITALELE IN CARE ACESTIA ISI FAC REZIDENTIATUL SUNT DE STAT…DIN PACATE LA NOI NU CRED CA MAI AVEM PREA MULTE INSTITUTE DE PROIECTARE
CARE SUNT PLATITE DE CATRE STAT

Aici se nasc multe discuții care pun în creuzet arhitectul cu forma de exercitare a profesiei; munca solitară cu cea în echipă; responsabilități și roluri. Consider că doar o consultare publică amănunțită cu
membrii va putea genera un cadru cît mai larg și acoperitor al problematicii din care să extragem cele mai bune soluții și să armonizăm cadrul legal primar așa cum va fi cît mai util profesiei și situațiilor
particulare, eliminînd toate premisele.

Cel mai ireal este art. 3… Pledez pentru susținera dreptului de autor. Acesta îl poate proteja pe angajat, iar OAR îl poate susține. Și protejarea CAEN 7111

Înțelegerea mea este că vă referiți la ROF / ROF-cadru? Da, în cea mai mare măsură da. Poate, dar cu riscuri mari. Totuși nu acesta este sensul DE a profesiilor liberale și nu ar trebui să se poată, iar acest
lucru presupune clarificări în L 184 și la nivelul Registrului Comerțului.

LEGEA 184 CU TOATE ACTUALIZARILE ACESTEIA NU ESTE AJUNSA IN ANUL 2022 – UNUL DINTRE OBIECTIVELE CELUI CARE AJUNGE PRESEDINTE TREBUIE SA FIE EXACT ACESTA – RESCRIEREA ACESTEI LEGI
IN CONCORDANTA CU REALITATILE ACTUALE.

Metoda există; trebuie doar să privim în cartuș și pe lista de semnături, la rubrica ȘEF PROIECT. Doar de noi depinde să dăm acestei denumiri dimensiunea meritată. Și poate în cartuș, la fel de important
vor trebui să își ia locul atribuțiile de PROIECTAT, DESENAT și VERIFICAT. Colegii mai în vîrstă știu la ce mă refer; cred că de aici ar fi bine să începem o discuție referitoare la ierarhia răspunderii.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Acest lucru e posibil prin SIOAR, dacă se vrea!
În prezent 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.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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Nu, nu am astfel de informații. Sunt deschis să dialogăm în acest sens pentru a deveni informat și pentru a face ce se poate în acest sens.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Ștefan Bâlici

Eu exercit în prezent profesia ca angajat și totuși nu permit ca angajatorul sau beneficiarul să-mi dicteze cum să-mi exercit corect / legal profesia. Utilizez cuvântul „nu” cu argumente și sunt ascultat.

ACEST LUCRU POATE FI VERFICAT FOARTE USOR PRIN SIOAR

Este obligatorie după părerea mea completarea ROF cu norme metodologice de aplicare și capitol de abateri, contravenții și sancțiuni. Și răspund cu Da, membrii trebuie responsabilizați; dar nu luîndule două weekenduri odată la patru ani în perioada concediilor cu alegeri analogice. Alegeri online și apoi responsabilizare și sancțiuni. Cod deontologic și de etică profesională asumat cu majoritate de
voturi și apoi organism de verificare și impunere disciplinară.

Anca Mihaela Coșa Consider că arhitecții sunt responsabili în CN dacă vor. Trebuie motivați, dar nu cu regulamente… sunt sătui de impuneri normative, legislație, etc.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Au de gand sa ceara candidatilor Daniel Baciu
pentru Consiliul National sa vina
cu o lista de semnaturi penru a fi Ștefan Bâlici
validati, cum se face in orice tip Anca Mihaela Coșa
de alegeri oficiale?
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
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Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Având în vedere situaţiile create Daniel Baciu
la ultimele conferinţe teritoriale
unde regulamentul cadru a
Ștefan Bâlici
impus aprobarea candidaţilor la Anca Mihaela Coșa
CN de către confter cu minim
50%+1 din voturi – lucru
Gabriela Monica
matematic imposibil fiind vot pe Iacovenco
listă deschisă unde se puteau
Bogdan Ivanovici
alege un număr maxim de
oameni dintr-o listă mare de
candidaţi – aveţi în plan
modificare regulamentului
cadru?

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary

ROF se poate modifica prin efortul CN și hotărâre a Conferinței Naționale. Președintele are un rol marginal în această chestiune. Membrul OAR Bogdan Ivanovici va contribui cu tot ce poate în acest
sens.

CRED CA MEMBRII CN SUNT RESPONSABILI SI AU CANDIDAT TOCMAI PENTRU A SE IMPLICA IN ORGANIZATIE. PRESEDINTELE POATE DOAR SA FIE ACTIV, SA SE INCONJOARE DE ECHIPE DE PROFESIONISTI
SI SA COMUNICE TRANPARENT SI CONSTRUCTIV CU ACESTIA.

După cum spuneam mai sus, cred că primul pas este trecerea în online a tuturor proceselor organizației și asumarea prin semnătură electronică și forme electronice.

Nu. Așa e în politică, iar acolo se copiază liste de semnături… Vreți să ajungem la corupția aceasta?

Nu înțeleg ce legătură are asta cu legea 184 sau cu ROF.

DACA NU GRESESC, CANDIDATII LA CN AU FOST ALESI IN CADRUL CONFERINTELOR TERITORIALE UNDE, CU SIGURANTA, S-AU PREZENTAT SI AU ADUNAT UN NUMAR MAJORITAR DE VOTURI. DACA
ACESTIA AR CANDIDA DIRECT, FARA SA TREACA PRIN VOTUL FILIALELOR, DA, AR FI UTIL SA SE STIE CATI ANUME DINTRE MEMBRII II SUSTIN. AICI…IARASI REVENIM LA MODIFICAREA REGULAMENTELOR.

Nu cred că odată ce procedurile alegerilor vor trece în online, vor fi conformate pe principii umane și orientate spre confortul celor implicați, echitate în participare ca ales și alegător ne vom mai
confrunta cu probleme care să ducă discuția în domeniul de mai sus.
Nu. Voi încerca să motivez. Arhitecții nu au venit din lipsă de interes.

Legea și regulamentul nu au această problemă. Interpretarea defectuoasă a CD-OAR și adresa OAR 760 din 25.05.2022 au creat acest precedent grav în care două filiale ale Ordinului practic s-au
desființat prin nerespectarea unor prevederi legale și regulamentare.
(Interpretarea emisă de președintele OAR este eronată. Nu poți vota și local și național aceiași oameni pentru același lucru. Art. 30 al Legii 184 spune de ” stabilește prin hotărâre proprie candidații
propuși” și nu de ”votarea candidaților […]”. Cu alte cuvinte Consiliul Național ar trebui să solicite filialelor, în interesul aplicării unitare a legii, ca filialele să nu mai voteze candidații ci listele în întregul
lor, fără a se mai face filtrări individuale. Conferințele Teritoriale au obligația să trimită mai mulți candidați decât locurile atribuite în cadrul Consiliului Național pentru a putea fi aleși la nivelul
Conferinței Naționale (deci doar o singură dată). Acest mod a fost utilizat corect în 2018 la Conferința Teritoriale București. Și la alte filiale. Și nu a fost utilizat corect la filiala Timiș, motiv pentru care am
contestat acest mod de votare în cadrul ultimei ședințe a CN-OAR din 2018 dinaintea Conferinței Naționale, contestație prezentată și în prima ședință a Consiliului național din acest mandat – rămasă
fără soluționare din partea CN)

REITEREZ – UNA DINTRE PRIORITATI TREBUIE SA FIE MODIFICAREA REGULAMENTULUI
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În domeniul patrimoniului există
foarte multe ONG-uri în cadrul
cărora profesează arhitecți atât
în restaurare cât și în proiectare.
Deși există foarte mulți arhitecți
cu drept de semnătură care ar
putea îndruma stagiari, în
prezent legea nu permite
efectuarea stagiului în cadrul
ONG-urilor. Acest lucru
înseamnă că foarte puțini dintre
arhitecții care activează în
domeniul patrimoniului își pot
lua dreptul de semnătură,
obligați fiind ca pe lângă
activitatea solicitantă din cadrul
ONG-ului să lucreze full time la
un birou de arhitectură. Ce ați
propune pentru rezolvarea
acestei probleme?

Daniel Baciu

Eu sînt oricum pro eliminarea stagiului și introducerea mentoratului și a parcursului de trepte profesionale. Am detaliat mai sus. În cazul domeniului amintit, cel al restaurărilor în care am o experiență
vastă, cred că este necesar ca în cadrul unui parteneriat fundamental cu universitățile, încă din ciclul secundar al pregătirii, începînd de la anul 4 să existe obligatoriu diversificarea programei și structurii
de credite pe subdomeniul restaurării monumentelor istorice; cu internshipuri obligatorii în firme sau pe lîngă alte forme juridice din piață. Atîta timp cît în cadrul ONG-urilor există capacitatea de
asigurare a mentoratului nu văd de ce schema propusă mai sus nu ar putea fi aplicată. Oricum, domeniul restaurărilor este mai vast ca cel al civilelor așa că atestarea prin mentorat ar veni din zona
practicienilor cu experiență – specialiști, verificatori, experți atestați, membri atît OAR cît și UNRMI.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Este normal ca să existe această posibilitate. Vom interpreta legea în acest sens. Variantele în ONG, salariate sau prin voluntariat pot ajuta și tinerele mămici. Coordonez de mulți ani un ONG, cunosc
bine domeniu.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici Situația descrisă arată că entitățile respective nu cunosc prevederea legală cf căreia trebuie să își declare activitățile economice. Restul vine de la sine.
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
OAR TREBUIE SA MODIFICE MODUL IN CARE STAGIARII ISI PARCURG ACEASTA PERIOADA SI SA PERMITA CA ACESTIA SA POATA LUCRA ATAT IN SRL-URI, ONG-URI, PRIMARII ETC SI SA FIE CHIAR
Tăutu
INCURAJATI SA O FACA, ASTFEL INCAT SA POATĂ PARCURGE CAT MAI MULTE MISIUNI SI FORME DE EXERCITARE A PROFESIEI.
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
In cazul in care veti deveni
Daniel Baciu
Personal nu cred că ar fi bine să prioritizăm astfel de abordări în actualul climat economic caracterizat de instabilitate. Cred că varianta ocupării cu chirie a spațiilor și închiriere de săli sau centre de
presedinte al OAR mandatul
conferințe existente la nevoie ar fi o variantă mai echilibrată. Normal că mi-ar plăcea ca cele mai frumoase construcții din țară să fie legate de însăși profesia noastră; să fie redări spectaculoase a unor
2022-2026 veti avea in vedere ca
construcții uitate sau spații reziduale, industriale spectaculoase orașelor din care fac parte; pasarele peste case și punți care să lege cartiere, cu mii de oameni veniți cu interes în ele; o agoră veritabilă
punct principal in programul
care să vorbească de cultura noastră și arhitectură. Aș scrie mii de pagini aici; exemplul cu Uzina de apă e elocvent, fiind și domeniul meu, cel al restaurărilor. Aș merge către abordări de genul ăsta de pe
dumneavoastră de conducere
o poziție mai confortabilă; cu accesări de fonduri, sponsorizări masive de la parteneri din zona firmelor mari, jucători importanți în piața materialelor de construcții, pe fondul creșterii unei vizibilități
acordarea de sprijin financiar
masive în social care să ne ajute să dezvoltăm astfel de parteneriate. Nu aș juca, repet la masa asta cu angajări în credite sau împrumuturi financiare de la viitor; cred că înțelegem cu toții de ce. Dar cu
către filialele teritoriale pentru
mare bucurie m-aș așeza la o masă unde să discutăm acest subiect și chiar să punem împreună creionul pe foiță.
realizarea de sedii proprii, cat si
de centre regionale de cultura
urbana ( ex. Dobrogea, Oltenia,
Muntenia, Banat, Transilvania, Ștefan Bâlici
Sediile reprezintă o oglindă a organizației, deci un subiect care trebuie să primească răspunsuri aplicabile pe termen scurt.
etc..), asemănător Centrului de
Rezolvarea problemei sediilor - și implicit a dezvoltării infrastructurii fizice și de activități a Ordinului - se poate face, așa cum s-a și sugerat în întrebări și discuții, prin corelare cu înființarea de centre de
Cultura Urbana din Suceava
cultură arhitecturală și urbană. Astfel de proiecte - multiplicate în teritoriu - nu pot fi susținute bugetar doar de Ordin, ci trebuie finanțate prin fonduri atrase, în special fonduri europene, pentru care
”Uzina de apa”?
OAR (național sau teritorial) trebuie să-și dezvolte un mecanism de asigurare a cofinanțării și a cheltuielilor inițiale de pregătire a cererii de finanțare.
Un exemplu relevant în acest sens, centru de cultură urbană, care a fost și menționat direct în întrebări - este cel al Uzinei de Apă de la Suceava, proiect premiat și prezentat ca bună practică. Acest
proiect a fost dezvoltat pe baza unui contract de asociere cu autoritatea locală și cu fonduri asigurate de OAR, UAR și sponsori privați, deci printr-un mecanism mixt de finanțare - ceea ce trebuie căutat
în fiecare situație. Parteneriatele cu autoritățile locale, inclusiv pe acest plan, trebuie neapărat dezvoltate în fiecare filială.
Răspunsul meu se înscrie în propunerea mai largă pe care o fac, pentru dezvoltarea centrelor regionale de resurse și de cultură arhitecturală și urbană.
Anca Mihaela Coșa Vom supune la vot acest aspect. Dacă se dorește acest lucru, este bine argumentat, de ce nu? Putem achiziționa imobile monument istoric, pentru reprezentativitate, legislația noastră ne permite.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu

Filialele au personalitate juridică proprie și buget propriu și pot decide să facă ce doresc cu el în limita legii și scopurilor pentru care obțin acele fonduri. Sunt deschis oricăror idei și putem analiza
împreună soluții posibile pentru cele dorite.
Legea 184 și regulamentele subsecvente stabilesc limitele în care ne putem desfășura activitatea.
Într-o notă personală: consider că OAR își consumă imens de multe resurse pentru „cultură” în detrimentul ”profesiei”, uneori complet pe lângă sau în afara celor două legi: 184 și 35.

IMI DORESC CA FIECARE SEDIU OAR SA FIE UN HUB PENTRU MEMBRI, SA DEVINA O AGORA PENTRU ACESTIA SI PUNCT DE PLECARE PENTRU PROIECTELE CE SE DEZVOLTA IN FIECARE REGIUNE. DIN
PUNCT DE VEDERE FINANCIAR, CU SIGURANTA ACEST LUCRU TREBUIE ANALIZAT SI GASITA O FORMULA ECHITABILA PENTRU TOATE FILIALELE.
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Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
How do you see the continuation Daniel Baciu
of OAR's contribution to the ACE
work and activities / Cum vedeți
continuarea contribuției
Ordinului la lucrul cu ACE
(Architects’ Council of Europe) și Ștefan Bâlici
la activitățile desfășurate de
organizație?

Vom încerca să continuăm colaborarea cu ACE conform programului actual și sperăm să putem răspunde așteptărilor dvs. privind această colaborare. Programul meu prioritizează necesitățile membrilor
OAR din zona practicii curente de proiectare, care au fost neglijați de-a lungul timpului de organizația noastră. Organizația are nevoie de o reorganizare și de alocarea de resurse materiale, umane și de
timp considerabile pentru aceasta. Sperăm ca acest proces să nu se interpună în buna desfășurare a relației noastre bilaterale.

OAR va trebui să-și dezvolte specializarea în domeniul politicilor europene, prin cursuri și traininguri dedicate, în raport cu temele și grupurile de lucru existente sau preconizate pe plan european. Astfel
va putea contribui activ, prin ACE, la dezbaterea europeană privind politicile și practica de arhitectură și la activitatea de advocacy pe lângă forurile europene. Consider că aceasta este o dimensiune
esențială a activității OAR, insuficient dezvoltată până acum, care necesită mobilizare intensă.
De asemenea, colectarea structurată și continuă de date privind sectorul arhitecturii ne va permite să analizăm în timp real dinamica sectorului și să contribuim cu input relevant și consistent la
cercetările europene, menite să fundamenteze propunerile de politici și măsuri.
Contribuția la formularea de politici și la transpunerea lor pe plan național reprezintă o activitate fundamentală în sprijinul direct al arhitecților români și în sprijinul practicii de arhitectură în România.
Anca Mihaela Coșa Trebuie mai întâi cunoscute activitățile și contribuțiile actuale. Nu am regăsit pe site OAR decât participări, nu și documente de lucru. Ne vom implica.
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Gabriela Monica
Iacovenco

In my oppinion, OAR should continue its contribution to the ACE work focusing more on inclusion, access to the profession and architectural design competions as best practice promoter. However,
those efforts should be doubled at home by ellaborating sustainable strategies for implementing those policies.
Din punctul meu de vedere, OAR ar trebui să continue să contribuie la lucrările ACE, cu accent pe incluziune, acces la profesie și concursuri de arhitectură ca promotor al bunei practici. Iar aceste
eforturi ar trebui dublate în țară prin elaborarea unor strategii sustenabile de implementare a acestor politici.

Bogdan Ivanovici

OAR has the moral obligation to contribute continuously, maybe even better than present time if possible, to those works and activities. In this sense I’d propose a local taskforce (mirroring) for the
National Council on the subjects we are part at the level of the ACE taskforces to add value from the national level with the intent to support the Romanian representatives to ACE.
/
OAR are obligația morală de a contribui continuu, poate chiar mai bine decât o face în prezent, la acele lucrări și activități. În acest sens aș propune Consiliului Național să își organizeze un grup de lucru
propriu (în oglindă) pentru acele subiecte la care suntem parte la nivelul grupurilor de lucru ACE pentru a adăuga valoare de la nivel național și a sprijini reprezentații români la ACE.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
What are your expectations from Daniel Baciu
the ACE / Care sunt așteptările
dumneavoastră de la ACE ?
Ștefan Bâlici

CRED CA OAR SI ACE TREBUIE SA LUCREZE IMPREUNA, SA CONTINUE COMUNICAREA CONSTRUCTIVA SI PARTENERIATELE DINTRE ELE SI SA DEZVOLTE NOI PROIECTE.

După cum menționam anterior, OAR are nevoie de o perioadă de reorganizare și reamplasare în cadrul societății românești. Sperăm de la ACE să ne ofere sprijin cu cunoștințe, strategii, exemple de
politici și bune practici pentru a depăși situația actuală și a ne alinia cît mai curînd la standardele europene ale domeniului.
ACE va trebui să susțină dezvoltarea Noului Bauhaus European (New European Bauhaus - NEB) ca program distinct înscris în Pactul Verde European (European Green Deal), cu pârghii clare de definire a
calității actului de arhitectură (ex. pornind de la Davos Quality Criteria) și cu instrumente financiare dezvoltate și diversificate, de care să poată beneficia direct arhitecții membri ai ordinelor și
organizațiilor profesionale din Statele Membre.
De asemenea, ACE poate să urmărească mai intens toate acțiunile de politică și legislație europeană, pe toate fronturile, astfel încât să intervină cu contribuții relevante și cu acțiuni de advocacy, cu
scopul evitării unor decizii insuficient fundamentate în privința impactului asupra arhitecturii și mediului construit (exemple concrete - actualizarea directivei europene privind eficiența energetică a
clădirilor sau a directivei privind achizițiile publice, ambele cu impact asupra practicii de arhitectură).

Anca Mihaela Coșa Protejarea și promovrea profesiei.
Gabriela Monica
Iacovenco

My main expectation from the ACE is to continue to be an important actor in keeping the balance between quality and competition as this ballance is to key in offering the consumer the best service /
product at the appropriate cost.
Principala mea așteptare de la ACE este să rămână un actor important în păstrarea echilibrului dintre calitate și piața concurențială, fiindcă acest echilibru este cheia prin care oferim consumatorului cel
mai bun serviciu / produs la prețul corect.

Bogdan Ivanovici
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Cum interpretati LEGEA 184,
acolo unde se discuta despre 2
mandate consecutive de
conducere ( desi de 20 de ani in
OAR se cumuleaza chiar 4 sau 5 2 de presedinte, 2 de membru
CNOAR - subliniez ca legea nu
mentionaeaza 2 mandate
“identice”)

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
În respectiva formulare eu interpretez ca 2 mandate identice consecutive.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Experiența este întotdeauna benefică. Derapajele pot fi amendate prin vot, atunci când sunt cunoscute.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Care e planul concret pentru a
regla REGULAMENTELE si mai
ales prin ce instrument va putea
fi posibil - SA FIE APLICATE
TRANSPARENT SI UNITAR.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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My expectations with ACE are those of all architects: to have support in form of studies and arguments for a better architecture and practice of it in front of the general public and the political
representatives, either local, national or EU level.
/
Așteptările mele de la ACE sunt aceleași cu cele ale tuturor arhitecților: să avem ajutor, sub formă de studii și argumente pentru o mai bună arhitectură și practică (de arhitectură) în fața publicului larg
și al reprezentanților politici, fie ei la nivel local, național sau nivelul UE.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
As vrea sa întreb candidații cum Daniel Baciu
vor încuraja sau, chiar, cum vor
susține recrutarea arhitecților în
administrațiile centrale,
județene sau locale, după ce
OAR a lansat deja în dezbatere
publică un proiect de lege pentru

În opinia mea nu e nevoie de nici o interpretare. Textul e clar. Experiența este utilă dacă este folosită corect. ”Identice” nu cred că este ceva ce trebuie analizat.

CRED CA ESTE VORBA DE 2 MANDATE IN ACEEASI SUBSTRUCTURA

După trecerea comunicării în online și activarea unui portal complex de comunicare și sondare a opiniei membrilor. Consultare publică cu membri descentralizat dinspre filiale către centru și armonizare
a ROF OAR-N în funcție de opțiunile reale ale majorității și rezultatele dezbaterii; aceasta trebuie bazată pe analiză multi-criterială ținînd cont atît de lucrurile comune filialelor cît și de diferențele ce pot
exista.

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... extras din declarația de intenție

Consiliul Național are acest rol și obligație. Am spus în repetate rânduri care sunt probleme și le-am arătat cu obstinație de fiecare dată cu riscul de a fi marginalizat, atât în filială cât și la național.
Inclusiv la ultimul CN unde am transmis soluția pentru reglarea problemelor de la filialele București sau Timiș sau ultima Conf Ter Extra de la București pe care o consider neregulamentară și nelegală.

CRED CA, AICI AVEM NEVOIE IN PRIMUL RAND DE COMUNICARE, SCHIMB DE IDEI SI DEZBATERI CONSTRUCTIVE, TRANSPUNEREA ACESTORA IN REGULAMENTE CU PROCEDURI CLARE SI DE
NEINTERPRETAT, DIGITALIZARE

Cred că nu se înțelege corect calitatea de arhitect și funcționar public cu program de 8 ore pe zi / 40 de ore pe săptămînă. Cred că legea face referire strict la această situație în care consideră că
activitatea arhitectului nu mai poate lăsa loc și de exercitarea dreptului de semnătură ca arhitect proiectant. Eu cred că este posibil ca arhitectului proiectant care are o normă redusă ca funcționar
public în zona administrației care are în competență avizarea, autorizarea și controlul lucrării în cauză să îi fie analizat și restricționat sau nu automat dreptul de semnătură din TNA / SIOAR. Sau după
cum sînt alte cazuri, să nu poată face parte din comisiile care avizează și autorizează propria lucrare. Formularea din lege este succintă; articolul necesită detaliere prin eliminarea tuturor premiselor și
combinațiilor posibile privind incompatibilitățile; articolul trebuie să facă obiectul unei armonizări ulterioare.

modificarea Legii nr. 184/2001
privind organizarea și exercitarea
profesiei de arhitect, referindune în acest caz la art. 16, lit.b),
care prevede că "exercitarea
dreptului de semnătură este
incompatibilă cu situația în care
arhitectul este funcționar public
în cadrul autorității
administrației publice centrale
sau locale care are în
competență avizarea,
autorizarea și controlul lucrării în
cauză". Forma propusă de OAR
pentru modificare generalizează
toate situațiile de
incompatibilitate prin condiția
simplificată "arhitectul este
funcționar public", eliminând
astfel particularitatea zonei de
referință și blocându-i
arhitectului, funcționar public,
dreptul de semnătură, în mod
discriminatoriu față de toți
ceilalți colegi arhitecți.
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Cum propuneti sa atrageti cat
mai multi arhitecti membri sa
participe deciziile ordinului astfel
incat sa nu mai ajungem la
situatia de astazi in care filiale
importante sunt in pericol de a
se desfiinta?

Ștefan Bâlici

Atragerea de arhitecți în administrația publică
Dezvoltarea practicii profesionale a arhitecților în administrația publică cere sprijin consistent din partea OAR, prin încurajarea angajărilor bazate pe competență, iar calitatea de membri OAR să le ofere
acestor arhitecți protecția profesională și garanția desfășurării activității fără presiuni politice.
OAR poate contribui la atragerea de arhitecți în sectorul public și prin dezvoltarea și menținerea, în colaborare cu autoritățile centrale și structurile asociative ale autorităților publice locale, a unui
sistem de informare și publicitate privind posturile disponibile și arhitecții interesați, bazat pe criterii de calitate (se promovează doar posturi cu atribuții, drepturi și responsabilități corect definite, care
permit independența și calitatea deciziei profesionale a arhitectului). De asemenea, OAR poate promova înființarea de posturi sau organizarea de concursuri pentru ocuparea lor de către arhitecți.
Nu în ultimul rând, arhitecții care sunt încadrați în sectorul public reprezintă o resursă de experiență și cunoaștere de specialitate pe care OAR trebuie să o recunoască și să o promoveze către ceilalți
membri ai săi. Ca atare, acești arhitecți trebuie implicați activ în toate activitățile profesionale ale ordinului, atât cele interne, cât și cele de deschidere către public și societate.

Anca Mihaela Coșa Am menționat anterior că nu este un moment prielnic pentru modificarea legislației. Asupra subiectului arhitectului șef am avut o poziție specială, fiind singura dintre candidați care am abordat acest
subiect. Implicarea OAR în desfășurarea examenelor este posibilă și benefică pentru toți arhitecții, atât cei din administrație cât și cei din proiectare, eliminând astfel conflictele eterne privind
autorizarea, avizarea și timpul acestora. Ca speță, încă nerezolvată este cazul când doi arhitecți căsătoriți lucrează unul în administrație, iar celălalt în proiectare. Mi s-a întâmplat și am strâns de-a lungul
vremii diferite opinii, și e nevoie să fie reglementate, pentru a nu da naștere la interpretări.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Ștefan Bâlici

Legea 184/2001 ar trebui amendată astfel încât să introducă o nouă secțiune în TNA dedicată arhitecților care își exercită profesia în administrația publică.
Consider nefiresc ca un angajat al sistemului public să fie în același timp și parte dintr-un operator economic și în concurență cu profesioniștii care activează doar în cadrul operatorilor economici. Este o
formă de concurență neloială. Funcționarul public are un program complet obligatoriu de 8 ore în care are atribuții de serviciu de îndeplinit. Nu cred că mai are energia să facă și alte lucruri în afara
acelui program. Să le facă bine, desigur. Pe ambele. Este imposibil.
Am auzit de un proces recent încheiat între un arhitect funcționar public și ANI prin care i se dă dreptate respectivului arhitect. Respect decizia instanței dar îmi mențin opinia de mai sus.

CRED CA TREBUIE REGANDIT TOT SISTEMUL, DE IDENTIFICAT CLAR SI ADAPTAT SISTEMUL DE INCOMPATIBILITATI PE BAZA TUTUROR MODURILOR DE PROFESARE.
CRED CA ARHITECTII SEFI TREBUIE SA ISI PASTREZE “STAMPILA” DEOARECE SEMNATURA LOR ESTE, SAU AR TREBUI SA FIE DE O IMPORTANTA VITALA ATUNCI CAND O FOLOSESC.

Situația filialei București mi se pare firească. Membrii refuză să aloce o zi din perioada calendaristică a concediului de vară pentru participarea la o conferință care s-ar putea desfășura online; care dacă
ar fi planificată pe durata uneia sau a două săptămîni din aceeași perioadă, nu mă îndoiesc că ar aduce un interes și o participare foarte mare. Propun trecerea în online prin modificarea ROF. Prin
mobilizarea membrilor pe cît mai multe canale de comunicare, atragerea către comunicare online facilă, succintă, cuprinzătoare a problematicilor structurate astfel încît să ocupe în mod rațional și
ordonat timpul membrilor. Activarea unui departament permanent de comunicare și cel mai important alocarea corectă a resursei umane și formelor electronice pentru a realiza în condiții optime
campaniile de comunicare, strîngere de date, exprimare de opțiuni etc în modalitatea preferată de către fiecare membru. Cu organizarea corectă a consultației publice și etapelor legale sper ca în primul
an de mandat prin programarea unei conferințe naționale extraordinare dedicată modificării ROF în care pe lîngă alte armonizări și modificări necesare să realizăm și trecerea alegerilor în format online.
Pentru a aborda problema dezangajării membrilor OAR față de organizație trebuie acționat pe mai multe planuri, primul fiind de generare a unei oferte de resurse și sprijin care să răspundă necesităților
lor imediate și de termen mediu și lung.
Concret trebuie început cu promovarea intensivă a resurselor deja existente - ex. modulele de DPC; elementele SIC, adică misiunile arhitectului, estimarea timpului de proiectare, metoda de calcul a
onorariilor și contractele model - prin sesiuni de training, webinarii, exemplificări de utilizare pe tipuri de lucrări și în relație cu diferiți interlocutori (ex. public, privat). Apoi dezvoltarea de noi resurse,
cum ar fi pregătire profesională pentru consultanță în domeniul investițiilor publice (de la dezvoltarea notei conceptuale și a temei de proiectare, cu stabilirea valorii de proiectare, la acompanierea
autorității în procesul de achiziție publică, la urmărirea implementării investițiilor). De asemenea, consultanță pentru dezvoltarea și gestionarea afacerilor, sau în domenii specifice ale practicii
profesionale. OAR trebuie să fie resursă cheie pentru membrii săi.
Pe alt plan, membrii OAR trebuie atrași prin dezvoltarea de activități și platforme de dezbatere profesională și de dialog cu comunitățile. Acest tip de acțiune poate fi concertat printr-un eveniment
anual de tip Festival al Arhitecturii / Zilele Arhitecturii, care să construiască, integrând acțiunile deja existente (ex. anuale, bienale, regionale), un cadru atractiv, festiv, deschis și colaborativ în care
arhitecții să simtă nevoia să participe. Modelul de acțiune trebuie să coreleze planul național cu cel teritorial, iar punerea în aplicare să aducă laolaltă structurile centrale și teritoriale ale OAR.
Comunicarea internă cu instrumentele profesionale adecvate trebuie și ea intensificată. Aici includ și publicații de specialitate - amintesc exemplul invocat în discuțiile din ultimele zile, al publicației
periodice Arhitecții și Bucureștiul, care îndeplinea această funcție de liant pe plan profesional și cultural cu membrii filialei.

Anca Mihaela Coșa Ca soluție de creștere a interesului, a implicării și mai ales a încrederii membrilor OAR în organizație, consider că este transparentizarea procesului de luare a deciziilor. Noile modalități de transmitere
on-line pot facilita aceasta. Metoda responsabilizează însă și factorii de decizie, știind că sunt urmăriți de cei pentru care decid, cărora le influențează pozitiv/negativ practicarea profesiei, și prin aceasta
– calitatea vieții. Tehnologia face posibile intervenții cu diferite opinii, de care este necesar a se ține seamă.
Accesul la informația procesului decizional va duce inevitabil la creșterea interesului, inițial ca și curiozitate. Sunt convinsă însă că nu toți membrii vor avea timpul sau disponibilitatea urmăririi acestor
ședințe, dar cei cu adevărat interesați se vor tria astfel și vom cunoaște care sunt membrii implicați cu care vom putea lucra în viitor.
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Gabriela Monica
Iacovenco

Ar trebui ca Ordinul să vină mai aproape de arhitecți. Pentru asta propun
•Democra zarea organizației – actualizare ROF și ROF cadru pentru clarificarea competențelor diferitelor structuri de conducere
•Digitalizarea organizației – vot online
•Transparen zarea organizației. Ședințe pe live stream. Consultări reale cu arhitecții.

Bogdan Ivanovici

Implicarea se construiește. La fel încrederea. Pornește de la cunoașterea și înțelegerea sistemului în care funcționăm și continuă cu acționarea pentru îmbunătățire a proceselor.
Propun o chestiune de principiu:
Cursuri pentru membrii Ordinului, în special stagiari, pentru legea 184, regulamentele Ordinului, Codul Etic și normele de aplicare. Consider că pentru a crește calitatea membrilor din conducerile
Ordinului este nevoie de oameni infirmați la baza sa. Efectul, în timp, va fi mai multă implicare a membrilor OAR deoarece aceștia vor știi mai bine ce pot și ce nu pot aștepta, respectiv cere Ordinului.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
PRIN INTOARCEREA ORDINULUI CATRE MEMBRI SI PUNEREA ARHITECTULUI PE PRIMUL PLAN
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Răspunsul meu este DA. Am detaliat mai sus strategiile prin care sper să elimin semnătura de complezență.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Regăsiți în declarația mea de intenție:
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.
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 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
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

Aveti in plan sa eradicati
fenomenul de semnatura de
complezenta? Daca raspunsul
dvs. este NU va rog sa raspundeti
la intrebarea de ce candidati
pentru presedintia OAR? Daca
raspunsul dvs. este DA, prin ce
masuri concrete aveti de gand sa
eradicati acest fenomene. La
raspuns va rog sa aveti in vedere
ca motivul de existenta acestei
organizatii este atribuirea
dreptului de semnatura care se
da nominal in baza unor studii de
profil. Va rog sa aveti in vedere
ca fenomenul de semnatura de
complezenta este scapat de sub
control, sunt proiectate cartiere
intregi de locuinte colective
precum si multe alte programe Gabriela Monica
de arhitectura de catre persoane Iacovenco
care nu au nici o legatura cu
Bogdan Ivanovici
profesia sau cel mult au la baza
studii complementare profesiei.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu

Semnătura de complezență are nevoie în primul rând de clarificări în normele noastre interne pentru a putea fi pedepsită eficient. Pentru asta este nevoie de o analiză a dosarelor de disciplină efectuată
de către CND și transmisă către Consiliul național pe această speță și a cazurilor pe care le putem analiza în mod anonim, dar obiectiv. De aici pot rezulta mai multe modalități de acțiune care să ajute la
diminuarea acelor cazuri. Puțin probabil să putem discuta de eradicare.
Subliniez de asemenea că oricine (inclusiv autorul întrebării) care are cunoștință de astfel de cazuri are obligația să sesizeze comisia de disciplină a filialei din care parte. Consider important ca atunci
când sunt probleme să le și arătăm celor competenți să le analizeze și să ia măsuri.

IN MOMENTUL IN CARE ORDINUL O SA POATA SA LE INSUFLE MEMBRILOR FAPTUL CA ESTE O MANDRIE SA AI DREPT DE SEMNATURA, IN MOMENTUL IN CARE MEMBRII NU O SA MAI FIE LASATI
SINGURI SA LUPTE CU ABUZURILE…ATUNCI SI DOAR ATUNCI O SA POATA FI ERADICATA SEMNATURA DE COMPLEZENTA
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Cum vedeți stimularea
arhitecților în noul mandat pt.
implicarea în administrație în
contextul OUG 80/2022 în care
nu se vor mai face angajări la
stat de la 1 iulie?

Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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Ce soluții concrete propuneți
pentru a strânge actualii athitecți
din administrații în jurul și în
directă colaborare cu OAR?

Aveti vreun proiect pe care ati
vrea sa il initiati ca presedinte
OAR in primul an de mandat?

Consider că OAR-N nu deține atribuții directe în atingerea acestui scop. Am considerat însă că OAR-N prin alocarea din TA de fonduri către burse și parteneriat activ educațional cu Universitățile de
profil, poate și trebuie să ceară formarea de arhitecți specializați în ocuparea posturilor din administrația publică atît în cadrul programei de bază cît și în programele post-universitare dată fiind situația
lipsei acute a acestui tip de specialiști din structurile statului.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Sunt unul dintre arhitecții care și-a construit cariera pentru a ajunge, la un moment dat, în administrație. Cunosc destul de bine limitările și legislația aplicabilă, precum și presiunile existente în sistem
(local și național).
1.OAR nu controlează Guvernul României sau Parlamentul. Tot ce putem face este să susținem necesitatea introducerii unor excepții la OUG 80/22 prin care să cerem ca funcția de arhitect șef să fie în
continuare deschisă acolo unde este necesară (posturi neocupate).

ACESTE LUCRURI NU SE POT REZOLVA DECAT IMPREUNA CU MINISTERUL DE RESORT SI PRIN EVIDENTIEREA BENEFICIILOR PE CARE LE POATE ADUCE UN ARHITECT IN ADMINISTRATIE

Prin parteneriatele strategice cu instituțiile statului, încurajarea planificării și organizării la nivel de filială de programe comune periodice de schimb de experiență și networking între specialiștii
angrenați în administrație și membrii filialelor. Studierea în grupurile de lucru legislație și profesie a problematicii care duce la blocaje comune în procesele de avizare și autorizare și cele din derularea
contractelor de achiziții publice. Organizarea de zile ale porților deschise în parteneriate comune între organizația de bază, filiale și instituțiile administrative și entități avizatoare.

Ștefan Bâlici
Vedeți răspunsul la întrebarea nr. 29
Anca Mihaela Coșa Nu doar arhitecții au probleme în obținerea autorizației de construire. Așa că s-au inventat ADI-urile UAT-urilor cu personal contractual. Și acolo trebuie să ne implicăm în ,,alegerea,, arhitecților șefi. Vă
rog urmăriți propunerile mele pe tema arhitecților șefi cu preluarea părții de evaluare privind legislația specifică construcțiilor.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici 2.Comunicarea atât individuală cu dânșii cât și cu asociațiile în care aceștia sunt membrii.
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
COMUNICARE
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Contactul cu membri; transparență și implicare. Declanșarea dezbaterii publice privind digitalizarea proceselor ce guvernează activitățile filialelor și relațiile cu organizația de bază cu bugetările corecte
aferente. Declanșarea dezbaterii publice privind modificarea ROF astfel încît: sondarea opiniei membrilor să se poată face în mod curent în baza unor mecanisme din mediul virtual atașate site-ului OARN și siteurilor filialelor; ședințele CN să poată fi derulate online; alegerile să se desfășoare în mediu online. Propunere ROF nou. Convocarea unei Conferințe Naționale Extraordinare în condițiile Legii 184
pentru aprobarea modificărilor propuse.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Da, cel cu implicarea în examinarea candidaților la funcția de arhitect șef. Este propunerea mea pentru a împăca avizatorii cu proiectanții. Este o abordare specifică, nu am văzut-o la ceilalți
contracandidați
Gabriela Monica
1.Actualizarea ROF și ROF-cadru având ca prioritate descentralizarea, democratizarea și digitalizarea organizației.
Iacovenco
2.Program prioritar cu ﬁnanțare din TA pentru stimularea anualelor și concursurilor de arhitectură în toate filialele
Bogdan Ivanovici Da, am.
Cursuri pentru membrii Ordinului, în special stagiari, pentru legea 184, regulamentele Ordinului, Codul Deontologic și normele de aplicare. Consider că pentru a crește calitatea membrilor din
conducerile Ordinului este nevoie de oameni informați la baza sa. Efectul, în timp, va fi mai multă implicare a membrilor OAR deoarece aceștia vor ști mai bine ce pot și ce nu pot aștepta de la, respectiv
ce pot și ce nu pot cere Ordinului.
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Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Va rugam sa va exprimați poziția Daniel Baciu
legată de gestionarea resurselor
umane și financiare OAR și
Ștefan Bâlici
disponibilitatea executivă
Anca Mihaela Coșa
proprie (inclusiv in cadrul
colaborării cu viitorul CD) pentru Gabriela Monica
a realiza inițiativele pe care le
Iacovenco
formulați ca nemulțumiri.
Bogdan Ivanovici

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Cum evaluați calitatea
mandatului 2018-2022? Puteți
indica 1-2 aspecte sau acțiuni cu Ștefan Bâlici
care sunteți întrutotul de acord Anca Mihaela Coșa
și 1-2 aspecte sau acțiuni cu care
sunteți în dezacord total?
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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Ideea de candida la președinția
OAR vă aparține sau vi s-a
propus de către altcineva?

BRAND-UL “ARHITECTUL” SI DEMARAREA CAMPANIEI DE MEDIATIZARE A ACESTUIA

Voi prioritiza bugetarea Grupurilor de lucru Comunicare Profesie și Legislație pentru obținerea cît mai rapidă a contactului cu membrii în vederea atingerii scopului enunțat anterior ca răspuns la
întrebarea d-nei colege Oana Rusu.
Negociere directă…

Consider disfuncționalitățile sistemului OAR ca atare, nu ca nemulțumiri. Le văd într-o cheie etică și una managerială. Nu consider că umorile personale au ce căuta în gândirea unor acțiuni care au la
bază în mod firesc niște atribuții legale.
Consider că fiecare persoană trebuie să aibă un rol clar definit în organigrama OAR și că este obligatoriu să fie competentă pe acel rol, fie că discutăm de aleși, numiți sau angajați.
Așa cum am mai zis: inițiativele președintelui trebuie să se rezume la atribuțiile sale legale și regulamentare.

RESURSA UMANA ESTE CEA MAI VALOROASA RESURSA. ACESTIA TREBUIE SA FIE ALESI PE BAZA DE COMPETENTE.
RESURSA FINANCIARA TREBUIE GESTIONATA PE BAZA DE STRATEGII SI OBIECTIVE SCALABILE

Comunicarea în timpul mandatului a fost deficitară. Nu au ajuns la mine informații despre mari reușite care să vizeze zona mea de activitate din perioada acestui mandat. Sînt dezamăgit de eșecul
inițiativei 30 de zile.
Dacă aș fi fost mulțumită, nu aș fi candidat. La final de mandat suntem vânduți la pachet prin interese meschine, în CATUC-ul care grevează profesia definitive. Trimisă spre consultare publică, fără
consultarea noastră în prealabil, legea ne face mult rău.
Singurul lucru pozitiv est curajul câinelui președintelui de a sari în apă pe timpuri reci și mereu m-am gândit că necuvântătorul trebuie să semene cumva cu stăpânul…
Nu. Dealtfel, nu consider că structurile de conducere ale Ordinului sunt populate de elite, în general. Suntem doar cei mai populari dintre cei care au avut disponibilitatea de a candida.
Prestația globală a președintelui OAR, a CN-OAR și CD-OAR au fost slabe. CN-OAR și CD-OAR au nu și-au îndeplinit atribuțiile legale și regulamentare. CD-OAR a fost „propus” de președinte dintre amicii
săi de un fel sau altul și aceștia nu au făcut ce trebuia conform atribuțiilor (de ex. să verifice cum își îndeplinește atribuțiile președintele). Iar CN-OAR a votat cu majorități tot felul de lucru pe care
președintele le-a pus pe masă fără să țină cont de argumentele care arătau că acele lucruri depășesc legea sau o încalcă.
De exemplu taxa pentru dovadă: CN nu avea dreptul conform ROF să stabilească nimic pe acest subiect. Legea 184 dă dreptul doar Conferinței să stabilească alte surse de venit, dar nu taxe. Totuși CNOAR a votat mărirea „plafonului taxei de dovadă”. Ceea ce e același lucru cu stabilirea taxei.
Iar filialele abia așteptau să mai tragă niște fonduri, chiar nejustificat, din buzunarele membrilor Ordinului.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Mi s-a propus de către cîțiva colegi.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Imi aparține, nu am putut acepta să mor fără luptă, să fiu vândută de colegi… vezi CATUC-caduc
Gabriela Monica
Iacovenco
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Considerați că reprezentați o
elită?

Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Ștefan Bâlici

Îmi aparține.

Consider că fiind arhitect reprezint o elită; facem parte dintre membri cu un nivel ridicat de educație din societate. Nu consider că fac parte dintr-o elită a arhitecturii.
Rolul OAR este esențial pentru a sprijini și dezvolta practica profesională, indiferent de cadrul în care aceasta se desfășoară, de la birourile de proiectare, la sectorul public, cel non-guvernamental sau
cel academic. Arhitecții, indiferent unde și în ce mod practică, sunt profesioniști care se auto-definesc prin apel la cultură și răspund direct necesităților societății, indiferent cu ce palier al ei
interacționează la un moment dat.
Așadar, discursul pe care l-am purtat în ultima perioadă pe aceste coordonate nu este un discurs elitist, ci un discurs despre o formă de elită, care prin întrepătrunderea între planurile cultural, tehnic,
social, prin complexitate, este arhitectura.
Toți colegii care vor vota în zilele viitoare sunt parte a acestei elite, elita celor care modelează mediul construit, mediul de viață.

Anca Mihaela Coșa Da, arhitecții prin profesia lor constituie o elită, deci ceea ce spun nu poate fi numit populism…
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Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Agreați ideea unui președinte cu Daniel Baciu
rol predominant executiv sau a
unuia cu rol predominant
Ștefan Bâlici
reprezentativ?
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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Mă consider un profesionist bine pregătit. Nu elită.

DA

Executiv. Cred că rolul reprezentativ, fără să fiu părtinitor, li se potrivește mult mai bine doamnelor și domnișoarelor arhitect. Voi încerca să promovez către aceste roluri colege din CD, CN și GdL cu
abilități de comunicare peste medie.
Voi fi un președinte predominant executiv, pentru că vreau și îmi place să muncesc, de aceea m-am implicat, dar am și recunoscute calități de reprezentare
Agreez ideea unui președinte coordonator. Și mediator al tuturor intereselor legitime ale profesiei.
Rolul președintelui este și executiv și reprezentativ. Nu este unul de conducere în sensul că nu are dreptul să încalece atribuțiile Conferinței Naționale sau a Consiliului Național sau ale Colegiului
director, nu mai menționez CND. Ceea ce actualul a făcut. Și am reacționat de fiecare dată.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
REPREZENTATIV SI MEDIATOR
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Cum comentați relația dintre
Daniel Baciu
Defectuoasă; președintele și-a depășit în mod repetat atribuțiile, și a acționat împotriva deciziilor CN.
Președinte și Consiliul Național Ștefan Bâlici
în timpul mandatului 2018-2022? Anca Mihaela Coșa Nu o cunosc. Totuși faptul că pleacă poate fi interpretat divers
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici

A fost o non-relație. Consiliul Național ar trebui să fie o platformă pentru dezbateri legate de profesie, nu un aparat de aprobat inițiativele președintelui.
Am răspuns mai sus.
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Cum vă doriți să fie această
relație în următorul mandat?

Ce acțiuni veți întreprinde în
situația în care va trebui să
conlucrați cu un Consiliu
Național ostil sau refractar?

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Armonioasă și productivă
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Admirabilă
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
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Care sunt primele 2-3 priorități
din lista Dvs?

Președintele trebuie să fie un reprezentant, un moderator, un facilitator. În limitele stabilite de legea 184.

DE PARTENERIAT

Voi urma dorințele majorității fără abateri și excepții conform regulii fundamentale a democrației.
Voi renunța la unele puncte de vedere în favoarea majorității. Vom negocia având în vedere interesul public și binele arhitecților
Sunt convingătoare atunci când cred cu adevărat într-o cauză.
O întrebare pe care mi-am pus-o și eu. Voi dialoga cu membrii CN și voi încerca să-i atrag de partea ideilor mele acolo unde nu sunt convins de argumentele celorlalți că e mai bine altfel.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
CRED CA DACA INVATAM SA ASCULTAM, SI ARGUMENTAM CORECT ORICE OSTILITATE SE POATE ARMONIZA.
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Contact intern cu membrii. Contact extern și parteneriate cu instituțiile statului. Digitalizare. Modificare ROF în vederea organizării alegerilor online.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Relația cu administrația, susținerea dreptului de autor, simplificarea procedurilor pentru stagiari
Gabriela Monica
Iacovenco

1.Actualizarea ROF și ROF-cadru având ca prioritate descentralizarea, democratizarea și digitalizarea organizației.
2.Program prioritar cu ﬁnanțare din TA pentru stimularea anualelor și concursurilor de arhitectură în toate filialele
3.Reformarea sistemului de autorizare a construcțiilor. Da, știu, e cu bătaie foarte lungă. Dar de undeva trebuie să înceapă.

Bogdan Ivanovici

Am 2 obiective simple dar care depind ambele de Consiliul Național: refacerea / repararea / facerea regulamentelor Ordinului și transparentizarea. A doua e cea mai simplu de realizat (parțial).

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu

IMAGINEA ARHITECTULUI IN SOCIETATE
DIGITALIZARE
TRANSPARENTA
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Victoria Vasvary
Care ar putea fi deviza sau motto- Daniel Baciu
CONTACT
ul viitorului Dvs mandat, așa cum Ștefan Bâlici
îl percepeți acum?
Anca Mihaela Coșa Cu femininul de la ,,ordin,, - Ordine în Ordin!
Arhitect – personaj colectiv

Cum comentați posibilitatea ca
OAR să activeze în condiții
concurențiale?

Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa

OAR nu ar trebui să concureze cu propriii membri.

Vedeți posibilă existența altor
organizații profesionale ale
arhitecților?

Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa

DA

Vedeți posibilă și/sau de dorit
existența altor operatori TA pe
lângă OAR și UAR?

Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici

DA

Ordine și transparență.

ARHITECTURA FARA ARHITECTI NU POATE EXISTA

Este o variantă posibilă.
Deja o face, poate tăia facturi… încă puțin și își va face institute de proiectare ca INP (avem șansa cu un anumit candidat cu astfel de antecedente)

Concurență de ce fel? Ordinul nu face servicii sau vinde produse. Și nimeni altcineva nu are dreptul să facă ce face Ordinul: acordarea DS.

Da
Da.

Sigur că o văd și o consider salutară. Ar însemna că suntem mai mulți care tragem la aceeași căruță și, sper, în aceeași direcție. Vorba ceea: ”Unde-s mulți puterea crește.”

DA

Da
Sunt doritori, dar e bine să ne apărăm arătând lucruri atât de formidabile, încât să nu le poată face alții

Nu. Consider că doar UAR ar trebui să fie entitatea care să administreze banii din TA. În prezent au regulamentul cel mai corect dpdv al legii pentru cheltuirea acelor bani. Nu înseamnă că îl consider
perfect. Dar sigur nu permit cheltuirea banilor pentru ”educație” sau ”cercetare” cum o face în prezent Ordinul. Când art. 3 din L 35 spune de cu totul alte direcții în care pot fi utilizați acei bani.
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Ați fi de acord ca taxa TA să
poată fi virată de asemenea
către Ministerul Culturii și/sau
Direcțiile de Cultură ale
administrației locale?

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
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Considerați relația dintre
membrii forurilor de conducere
ale OAR sau ale FT ca fiind una
de natură profesională?

NU
Nu. Statul a făcut legea 35 pentru a proteja creatorii și organizațiile acestora pe câteva dintre domeniile de interes. MC sau DCZ-urile au alt rol și sunt finanțați din bugetul statului, cum e firesc, și pentru
atribuțiile pe care le exercită conform constituției sau legilor țării.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
NU
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Da
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Nu cunosc, dar consider că unii nu pot fi ,,mai mari ,, decât alții

Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Aceeași întrebare pentru relația Daniel Baciu
dintre membrii acestor foruri și Ștefan Bâlici
membrii comisiilor numite ale
Anca Mihaela Coșa
OAR (DS, stagiu, finanțare TA,
organizare conferințe etc.)
Gabriela Monica

Cum comentați situațiile

Da. Personal am dorința redefinirii TA pe principiul unui timbru de finanțare generală a arhitecturii cu lărgirea domeniului de aplicare a eligibilității modului de cheltuire.

Ștefan Bâlici
Vedeți răspunsul la întrebarea nr. 3
Anca Mihaela Coșa De ce s-ar întoarce la stat să fie gestionați de funcționari publici? Nu ne putem bucura membrii care aduc TA?
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici

49

NU

Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Îmi e greu să înțeleg unde bate întrebarea.

ACEASTA RELATIE TREBUIE SA FIE DE NATURA CIRCULARA

Da
Totdeauna vor exista interpretări cu soț și soție… Din experiență, majoritatea sunt răuvoitoare. Fiindu-mi cunoscut subiectul, îl propun spre rezolvare iată: situații de incompatibilitate în familii de
arhitecți.

Situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

următoare (și altele de același
tip): soția Președintelui
Găvozdea activează la Sibiu întrun proiect finanțat din TA; la
jurizarea curatoriatului pentru
Timișoara Capitală Culturală, din
juriu făcea parte dl. arh.
Ghenciulescu, iar printre
candidați se afla dna. arh.
Goagea (care a și câștigat
postul), între care exista și există
o relație profesională directă.
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Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Totdeauna vor exista interpretări cu soț și soție… Din experiență, majoritatea sunt răuvoitoare. Fiindu-mi cunoscut subiectul, îl propun spre rezolvare iată: situații de incompatibilitate în familii de
arhitecți.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
TREBUIE ERADICATA ACEASTA PRACTICA ATUNCI CAND ESTE DOVEDITA
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Aceste situații trebuiesc eliminate.
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Nu este bine. Și în legislația publică au apărut diferite interpretări. Vom propune ca temă de studiu acest aspect.

Cum priviți posibilitatea
continuării colaborării OAR cu
persoane aflate în situații de
incompatibilitate sau asupra
cărora planează suspiciunea că s- Gabriela Monica
ar afla în conflict de interese?
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Cum comentați compatibilitatea Daniel Baciu
Situația este de incompatibilitate
Ștefan Bâlici
dintre calitatea de membru al
Consiliului Național și cea de
Anca Mihaela Coșa Cred că apar animozități datorită faptului că un angajat OAR dispune de mai multe informații decât un membru CN din provincie… Transparentizare – cât mai mare. Pe de altă parte angajatul se expune
angajat al OAR, exercitate
la situația când colegii pot cere raportul privind îndeplinirea sarcinilor de servici
simultan?
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Cum comentați compatibilitatea Daniel Baciu
Situația este de incompatibilitate
Ștefan Bâlici
dintre următoarele calități
exercitate simultan: membru în Anca Mihaela Coșa Am amendamente cu joaca de-a arhitectura. După părerea mea, arhitectura nu este de joacă! Dacă situațiile pe care le descrieți au o cât de mică legătură cu subiectul, acolo este ceva mult mai grav,
Consiliul Național, membru al
perpetuat ani de zile, bine ascund după poze cu copii inocenți…
Comisiei de acordare a finanțării Gabriela Monica
din TA, activist în proiecte
Iacovenco
culturale sau editoriale care
Bogdan Ivanovici
solicită finanțare din TA?
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
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Cum comentați calitatea ROF al
OAR, a ROF Cadru și a ROF FT?
(trimitere specială la ROF
FTOARB)

Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Toate aceste acte consider că necesită modificări, armonizare și aducerea în pas cu timpul, staandardele profesiei și nevoile reale ale unei relații echilibrate între organizație și membri.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Filialele își pot modifica regulamentele beneficiind de autonomie teritorială… Dacă apar probleme acestea se datorează proastei gestionări și lipsei de motivație a membrilor deoarece nu se abordează
subiecte de interes stringent pentru ei.
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Pe pagina web a FTOARB este
Daniel Baciu
Ca o abatere gravă de la statutul organizației; totodată o rezolvare extremă la o situație delicată.
Ștefan Bâlici
afișată o versiune a ROF Filială
care specifică regula 50%+1 într- Anca Mihaela Coșa Urmărind subiectul de departe, cred că trebuie tratată cauza, nu efectul. Răspunsul anterior o definește. În această situație, președintele poate fi silit de membri să adopte proiectele pe care membrii le
unul din aliniatele Art.27. Cum
consider prioritare, prin insistență. De obicei ne supărăm prea repede, dar alesul nu trebuie lăsat doar să se plimbe cu cățelul pe la jurii… Ce ar fi dacă i s-ar cere pe ore să completeze un tabel ca
comentați neaplicarea acestei
stagiarii?
prevederi regulamentare la
Gabriela Monica
recenta Conferință Teritorială
Iacovenco
Extraordinară?
Bogdan Ivanovici

Cum imbunatatim relatiile intre
arhitectii care lucreaza in mediul
privat, cei din institutiile publice
pentru avizare, autorizare si cei
din mediul academic? Breasla nu
are o unitate de imagine in
abordarea acestei meserii si
aceasta problema afecteaza grav
relatia noastra cu exteriorul. De
ce exista temeri de a aborda
institutiile publice pentru
optimiza, modifica si simplifica
demersurile in avizarea si
autorizarea proiectelor? Ordinul
este rezervat si nu reactioneaza
in acest subiect foarte important
pentru a motiva arhitectiii sa se
concentreze pe calitatea
proiectelor, nu pe dosarele cu

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Îmi permit să împart în două acest calup, fiind două domenii distincte. Relațiile între toți arhitecții se pot îmbunătăți prin networking și seminarii de lucru pe teme comune. De exemplu membri în
întîlniri cu colegi din administrație; membri practicanți cu colegi cadre didactice din universități; universități – administrație; toți la un loc în evenimente ample organizate de filiale cu girul organizației
de bază. Aș propune astfel de întîlniri trimestrial sau bianual, ca întîlniri de 1-2 zile pe modelul evenimentelor dedicate mediului construit.
La fel ca mai sus, doresc să încurajez organizarea de întîlniri și seminarii comune de lucru între membrii filialelor și colegi angajați în zona de avizare și autorizare, arhitecți șefi, membri angajați în diferite
structuri departamentale ale altor instituții pentru dezvoltarea unui cod comun de practică curentă a interacțiunilor specifice. Cred cu tărie că anualele itinerante ar trebui să aibă această componentă;
un cadru în care OAR-N să fie moderator al unor astfel de întîlniri și să se implice ca pe viitor acest tip de întîlnire să facă parte din programul filialelor pe baze bianuale sau chiar trimestriale.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Cred că sunt necesare mult mai multe acțiuni de socializare adresate direct arhitecților. Acțiuni la care să ia punctaj… înlocuind DPC.
Instituțiile publice acționează sub comanda oamenilor politici. De multe ori aceștia nu au calitatea pe care noi o credem și fac abuzuri de putere. Pot foarte ușor să declare că nu au timp ocolind
subiectul. Consider că trebuie să insistăm, unitar, la nivelul tuturor administrațiilor locale, județene, pe subiectul emiterii AC, iar aceștia vor urma exemplul altora care au făcut. Vom găsi acele
administrații care vor accepta dialogul.
Gabriela Monica
Iacovenco

Aș vrea ca Ordinul să intervină prompt ca mediator între arhitect și autoritate când e vorba de probleme recurente sau generalizate. Suport juridic pentru în situații potențial conflictuale cu autoritățile
locale, fie că e vorba de termene depășite sau de solicitări nejustificate. Avem un sistem de avizare / autorizare atât de complicat încât practica neunitară e deja o regulă. Fiecare primărie înțelege ce
vrea, iar arhitectul nu poate decât să răspundă oricărei solicitări, pentru că altfel riscă să își expună clientul unor abuzuri sau întârzieri suplimentare. Așa că în situații pe care arhitecții le sesizează în
mod repetat, o sesizare sau un punct de vedere din partea filialei ar putea debloca situația

proiectelor, nu pe dosarele cu
sina.
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Credeți ca ati putea reusi sa
introduceți Legea nr.184/2001 în
Codul Administrativ, pentru a fi
corelata cu toată legislația în
construcții, amenajarea
teritoriului și urbanism?" Ar fi
interesanta o motivare valabila
referitoare la păstrarea acestei
legi ca independenta.

Aveti o strategie pentru
implicarea si sprijinirea tinerilor
arhitecti intr-un parcurs
profesional coerent?

Bogdan Ivanovici

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Răspunsul succint: Dialogând.
Mai pe larg: OAR nu are în atribuții arhitecții din administrație ci pe cei cu DS (în mod special) și profesia de arhitect privită mai larg. „Arhitectul șef” este o funcție publică de conducere și această funcție
poate fi ocupată, conform legii, și de non-arhitecți. Ea este guvernată de Codul Administrativ și este în afara „puterilor” Ordinului.
Totuși din prisma protejării calității arhitecturii, OAR de la nivel central și OAR de la nivelul filialelor pot dialoga cu entitățile statului pentru a regla, unde este cazul și dacă există soluții legale (de ex
aplicarea legii 153) situația. De a normaliza în sensul unui schimb de informații și de soluții cu efect pe termen lung asupra practicării acestei profesii și interesului public.

PRIN CREAREA BRANDULUI ARHITECTUL SI COMUNICARI STRATEGICE, CREARE DE GHIDURI SI DOCUMENTE UNITARE LA NIVEL NATIONAL

Nu cred că este util. Legea 184 poate suferi o dinamică organică ce poate necesita armonizări și modificări mult mai greu de realizat în varianta enunțată de dvs.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Nu sunt pentru amestecare, deoarece nu se va mai înțelege nimic. Apoi nimeni nu are vreun interes - a se citi articolul 3 care nu este respectat…
Gabriela Monica
Iacovenco

Introducerea Legii 184 în codul administrativ ar fi o cedare a controlului asupra profesiei în favoarea statului. De bine, de rău, atâta timp cât avem legea specială, putem avea și inițiative de modificare a
ei.
Cred că întrebarea era de fapt dacă nu ar trebui inclusă în codul construcțiilor, nu în cel administrativ? Oricum, răspunsul rămâne valabil, iar codul construcțiilor nu ar trebui să conțină prevederi care se
suprapun cu cele din legea 184.

Bogdan Ivanovici

Consider că existența legii 184 de sine stătătoare, și lege specială pe deasupra, este bine să fie separată de CATUC. L 184 provine din aplicarea unor directive europene și protejează exercitarea profesiei
de arhitect (prin existența DS și alte măsuri), mai ales în cazul României unde legea este oricum relativizată iar CATUC este un proiect atât de slab în prezent și care nu ne protejează deloc.

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Da. În primul rînd aș începe cu mediul universitar. Negocierea cu universitățile de profil a unor modificări la programa și orarul materiilor predate. Un internship pentru studenți în ciclul inferior, anii 2-3
în birouri de arhitectură pentru construcții categoria de importanță D și C. Un internship pentru studenți în ciclul superior, anii 4-5 în birouri de arhitectură pentru construcții categoria de importanță A
și B și practică de șantier. În plus, diversificare obligatorie 1 grupă pe an în ciclul superior pentru restaurări, management de proiect, management organizațional, specializare în zona administrației
statului și suport instituțional.
Pentru tinerii arhitecți aș modifica cadrul profesional și aș elimina stagiul; am descris mai sus o variantă pe care o consider viabilă. Aș crea totodată un fond de rezervă pentru tineri defavorizați
economic în vederea susținerii pentru deschidere BIA și SRL, echipare minimală cu birotică, tehnică de calcul și mobilier pe o structură fixă de tip startup.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa În primul rând acordarea încrederii. Apoi simplificare procedurilor de obținere a dreptului de semnătură. Și invitații la Balul Arhitecților pentru a dansa cu cei de vârsta a treia, care au multe de povestit…
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici

Propun subvenționarea din TA a cotizațiilor pentru stagiari și accesibilizarea concursurilor de arhitectură.
Strategia „președintelui” nu există nici în lege, nici în regulamente și este normal așa. Calitatea sa de reprezentant (în înțelesul Codului Civil) este suficientă. Președintele trebuie să exprime punctul de
vedere al Ordinului. Acest punct de vedere trebuie construit constant de către forurile de conducere (Consiliul Național, Consiliile de Conducere Teritoriale) și de către reprezentant.
Într-o oarecare măsură, dacă răspund ca membru al ordinului și nu din postura de candidat la președinția Ordinului, o parte din sprijin poate veni din Timbrul de arhitectură (Legea 35, art. 3, lit. e), dar
este o problemă ce trebuie studiată cu atenție de către Consiliul Național și văzut dacă acest text de lege se și aplică problematicii ridicate în această întrebare.
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Pentru dl Stefan Balici, exclusiv
(ceilalti candidati nu sunt in
situatiile descrise mai jos): 1. va
rog sa clarificati care sunt sursele
de finantare pe care le folositi
pentru a va prezenta programul
de candidatura ca presedinte
OAR in filialele OAR și 2. in
contextul in care tocmai ati fost
implicat direct (si antrenind si pe
altii, inclusiv OAR) intr-un
conflict extins cu ministrul
culturii (chestiunea INP), in
ipoteza in care veti ajunge
presedinte OAR, considerati ca
Are dreptate Vlad Tăușance.
Contează enorm că NEB nu
definește niciun principiu specific
național, ci fiecare dintre cele
opt principii ale declarației de la
Davos trebuie să fie
implementate luând în
considerare specificul local (nu
doar național, pentru că fiecare
loc are propriul specific - limitele
nu sunt determinate în principal
geopolitic, ci mai ales cultural; ca
să rezum, specificul se schimbă
nu de la țară la țară, ci de la sat
la sat). Ce spun în paranteză și ce
a spus și dl. Bâlici nu contrazice
nicicum respectarea specificului
local, ci îl potențează. Doar
înțelegerea în profunzime a
nevoilor fiecărei regiuni acordate
cu nevoile NEB poate duce la o
dezvoltare *rapidă* spre
sustenabilitate. În baza celor
clarificate mai sus, care este
strategia fiecărui/ei candidat/e
pentru a răspunde la presiunile
climatice și sociale
contemporane formulate de
NEB?
Cum si cu cine putem sa
transparentizam si clarificam
criteriile de membership in
comisiile Ordinului (comisia de

Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Îmi permit să fac cîteva observații înainte de a aminti despre armonizarea NEB. Poate sună puțin a statement, dar cred că avem lucruri mult mai importante de pus la masa discuțiilor despre arhitectura
românească a momentului:
•O a tudine corectă a intervenției urgente pe fondul construit existent supus riscului seismic.
•O a tudine corectă asupra monumentelor istorice. O cartă a restaurării speciﬁcă României, care își ocupe locul corect în Europa. Un capitol dedicat în P118 și armonizare a legislației specifice
construcțiilor cu capitole dedicate monumentelor istorice.
•O a tudine corectă asupra degradării fondului construit al satelor românești pe fondul părăsirii și al lipsei de conduită față de valorile perene ale arhitecturii rurale și potențialul economic și turistic.
Și apoi într-adevăr vom vorbi despre NEB. Eu personal consider importantă definirea corectă și completă a diferențelor climatice specifice între România, în special exteriorul arcului carpatic și restul
Europei. Aș poziționa corect necesarul energetic al realizării și operării construcțiilor. Și apoi cred că ne vom așeza la acea masă ca NEB-R și vom vorbi despre arhitecturi. E un efort pe care personal sper
să îl trecem cu bine în mandatul ce urmează; împreună, cu dragoste față de arhitectură, în mediu de respect colegial, constructiv, de pe poziții de egalitate.

Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa Oamenii au trăit de mii de ani adaptându-se la schimbări climatice și sociale. Să luăm exemple din arhitectura tradițională și din istoriile locurilor, punând poveștile în termeni actuali, folosind
neologisme
Gabriela Monica
Iacovenco
Bogdan Ivanovici Președintele singur nu poate face mare lucru. Președintele, celelalte foruri de conducere, cu aparatul administrativ și cu filialele pot face împreună mult, dar nu repede. Și mai ales împreună cu membrii
OAR pe care sper să mi-i apropii pentru a putea exercita presiune peste tot simultan și a influența (legal, democratic) entitățile decidente să ducă lucrurile pe un făgaș firesc, cu respect pentru resurse,
atât materiale, energetice cât și financiare.
Președintele ordinului este o voce care are dreptul să se exprime în numele Ordinului dar nu are dreptul să fie farul călăuzitor sau tătucul atotștiutor. Acesta este în slujba Ordinului, nu Ordinul este în
slujba sa.
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu
Ștefan Bâlici

COMUNICAREA STRANSA CU FORURILE EUROPENE SI PREZENTAREA PRIN ARGUMENTARI COERENTE A SPECIFICULUI LOCAL

În cadrul transparenței organizaționale aveți acces la toate aceste date. Eu cred că transparența și comunicarea sînt lucruri ce pot și trebuie îmbunătățite.

comisiile Ordinului (comisia de Anca Mihaela Coșa Live pe FB?
acordare a dreptului de
semnatura si comisia de evaluare Gabriela Monica
Din punctul meu de vedere, comisiile pentru acordarea finanțărilor din TA și comisiile de acordare a dreptului de semnătură ar trebui să fie alese în conferința națională, la fel ca celelalte comisii
a proiectelor culturalel samd)? Iacovenco
naționale. Împotriva acestei propuneri, am primit recent din mai multe direcții argumentul că democrația nu alege neapărat calitate, alegerea e mai degrabă o măsură a popularității. Însă folosirea
acestui argument e o dublă măsură având în vedere că alegem deja în conferința națională alte comisii – comisia de cenzori și comisia de acordare a dreptului de semnătură. Sugerează cumva că avem
nevoie de calitate și competență la finanțările din timbru și la dreptul de semnătură, dar la disciplină și la modul în care se cheltuie banii organizației nu.
Bogdan Ivanovici
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Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary
Daniel Baciu

Ce ar putea face un președinte
pentru a solidariza membrii din
toate zonele țării și pentru a
îmbunătăți coeziunea
comunității profesionale având
în vedere aversiunea membrilor
între ei și față de organizație?
Ștefan Bâlici
Anca Mihaela Coșa
Gabriela Monica
Iacovenco

Bogdan Ivanovici
Silviu - Cristian
Popăescu
Andra Raluca
Tăutu
Octavian
Ungureanu
Victoria Vasvary

Consiliul Național care trebuie să modifice sau să creeze regulamentele aferente acelor comisii numite și prost sau deloc organizate. Prost sau deloc transparente. Și despre care am vorbit în cadrul
Consiliului Național cerând exact ce se subliniază în întrebare: organizare și transparentizare.

CONTACT. Adresare directă membrului. Comunicare online. Consultare membri online. Vizite ale președintelui și CD al OAR-N la filiale și networking cu membrii filialelor respective. Alegeri online.
Programe comune de vizite interfiliale pe durata concediilor; programe de city break-uri adresate de către filiale membrilor din alte filiale. Sesiuni de comunicări și seminarii comune; fizic sau online. Să
ne cunoaștem. Să putem dezvolta parteneriate profesionale pentru îndeplinirea anumitor scopuri sau interese comune. Să dezvoltăm prietenii. Să ajungem să fim uniți nu împotriva a ceva ci pentru tot
și toate ce ne înconjoară; în primul rînd pentru o arhitectură de calitate.

Diferite acțuni de socializare și comunicare: excursii, schimburi de experiență, evenimente doar pentru arhitecți, în cadrul unor monumente istorice, cu valori perene al arhitecturii, fără prezentarea
unor panouri cu proiecte noi de arhitectură, ca care membrii infinit pot comenta.
Din punctul meu de vedere, secretul ar trebui să fie apropierea de arhitecți, care dacă se simt susținuți și reprezentați de organizația lor, au încredere și că implicarea lor nu e timp irosit, așa cum ar
putea părea. Naționalul e destul de detașat de arhitecți, interfața reală cu arhitecții sunt de fapt filialele. Așa că soluțiile pentru creșterea interesului, implicării și încrederii arhitecților în OAR sunt la
dumneavoastră. Vă pot spune ce mi-aș dori să facă filiala mea pentru mine, și ce cred că ar trebui promovat în toate filialele pentru a ne aduce arhitecții mai aproape.
•Suport juridic pentru membrii ﬁlialei în situații potențial conflictuale cu autoritățile locale, fie că e vorba de termene depășite sau de solicitări nejustificate. Avem un sistem de avizare / autorizare atât
de complicat încât practica neunitară e deja o regulă. Fiecare primărie înțelege ce vrea, iar arhitectul nu poate decât să răspundă oricărei solicitări, pentru că altfel riscă să își expună clientul unor
abuzuri sau întârzieri suplimentare. Așa că în situații pe care arhitecții le sesizează în mod repetat, o sesizare sau un punct de vedere din partea filialei ar putea debloca situația.
•Implicarea în crearea de regulamente de urbanism mai bune. Desemnarea în CTATU a arhitecților care să reprezinte filiala ar trebui dublată de strângerea de informații, de consultarea membrilor cu
privire la regulamentele puse în discuție. Ei sunt cei care se lovesc de ele.
•Organizarea de Anuale și concursuri de arhitectură cu premii finanțate din TA. În felul acesta, putem întoarce către arhitecți o parte din banii pe care OAR îi colectează chiar datorită muncii lor.
•Subvenționarea din TA a cotizațiilor pentru stagiari și pensionari. Având în vedere că legea timbrului cultural chiar permite susținerea activității tinerilor și pensionarilor.

Președintele singur nu poate face mare lucru. Președintele, împreună cu forurile de conducere, cu aparatul administrativ și cu filialele pot face mult, dar nu repede. Situația este mult prea deteriorată de
21 de ani de nepotism și elitism aplicat forțat.

SA NU CONDUCA OAR IN SISTEM CENTRALIZAT CI SA FIE, IN PRIMUL RAND, UN PRIM SUSTINATOR A ACESTORA, SA II ASCULTE ATUNCI CAND VIN CU PROPUNERI SAU DOLEANTE SI SA INCERCE SA
GASEASCA IMPREUNA CU ACESTIA SOLUTII SI STRATEGII .

