
PROGRAM PROPUNERE ACTIVITATE IN COLEGIU DIRECTOR: 
“RELATII  SI IMAGINEA” 

 
 
Din perspectiva postului de viitor Vicepresedinte pe probleme de “Relatii si Imagine” in 
Colegiul Director al OAR Filiala Bucuresti as identifica urmatoarele teme de fond care ar 
trebui abordate cu major interes: 
Relatia cu Administratia Publica, Institutiile de Stat, Societatea Civila si Media 
Relatia cu membrii OAR ai filialei Bucuresti 
 
1. Relatia cu Administratia Publica, Institutiile de Stat, Societatea Civila si Media  
 

In perioada legislaturii trecute a existat ca urmare a diverselor dezvoltari de 
situatii si probleme aparute o lipsa de comunicare in relatia cu Autoritatile Locale, sau cu 
Institutiile de Stat. Consider ca o schimbare de abordare a acestor relatii ar fi esentiala 
atat pentru oras cat si pentru imaginea arhitectului si a breslei in general. 
Cred in ideea ca suntem un organism profesional care avem menirea de a da oricand o 
expertiza profesionala competenta asupra orasului si problemelor sale si de a face parte 
activa din “breasla” Formatorilor de Opinie de pe langa Autoritatile si Institutiile Locale. 
Faptul ca aceasta intentie de abordare pana acum a fost neglijata a dus doar la timide 
actiuni de recunoastere a OAR Bucuresti de catre autoritati ca parteneri de discutie si 
dialog pe tematici profesionale. 
De cele mai multe ori am fost invitati doar formal in diversele intalniri ce au avut loc pe 
diverse tematici la sediile acestor Institutii Locale. 
 
Verbul “a reactiona” este verbul care ne-a stat pe buze pana acum. E timpul sa fie 
schimbat in verbul “a anticipa”. 
In acest sens contacte directe cu Primariile, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltarii, 
Inspectoratul de Stat In Constructii sunt primi pasi care ar stabili prime coordonate de 
intentie intr-un discurs al parteneriatului si colaborarii pe diverse teme, pentru Bucuresti, 
pentru toti cetatenii sai cat si pentru arhitecti. 
Aceste intalniri trebuie sa aibe un discurs simplu si clar ca declaratie de intentie in care 
suntem dispusi oricarui dialog specific . 
 
Initierea de intalniri si programe diverse in viitorul apropiat cu intentia reala de a veni in 
ajutorul rezolvarii unor probleme ale acestor institutii ar fi un pas corect de inceput spre 
a crea o platforma de incredere si deschidere a Ordinului Bucuresti catre toate aceste 
institutii. 
 
In acelasi context dintr-o perspectiva de preluare a imobilului din Str. Blanari 2  si 
amenajarea acestuia posibil pe fonduri europene pana in 2012, se creeaza posibilitatea 
OAR-ului Bucuresti de a inaugura o “Casa a Arhitecturii”.  
Aici odata cu promovarea sa catre breasla, autoritati sau societate ar fi si mesajul ca 
aceasta casa e un  “punct de lucru pentru schimbul de idei si informatii pe teme de 
arhitectura si cultura urbana. 
Acest loc se va institutionaliza in viitor  ca loc titrat de intalnire intre profesionisti si 
reprezentatii Institutiilor Locale, ca scena a unor evenimente organizate de catre ordin, 
ce prin profesionalism si constanta poate sa devina un “Hot Spot” al orasului. 
Societatea Civila si Media sunt atribute ale unei societati care trebuiesc corect , rapid si 
eficient informate astfel incat ordinul sa devina si fata de acestea un partener 
profesionist de incredere ce este consultat in toate problemele care sunt de natura 



arhitectural-urbanistice in oras. 
Pentru asta s-ar putea organiza o biblioteca de date si terminologii pe site-ul oar spre o 
consutare imediata a problematicilor momentului. 
 
Tot aici desigur ar trebui amintit si continarea legaturilor stabilite cu structurile 
echivalente din Viena si Roma si realizarea de noi contacte. Se va cauta deasemeni 
sprijin din partea lor pentru introducerea Bucurestiului intr-un circuit profesional 
european, inclusiv prin aderarea la Asociatia Arhitectilor din Regiunile Metropolitane si 
Orasele Europene (A.R.C.E.) 
 
 
2. Relatia cu membrii OAR ai filialei Bucuresti 
 
Aceasta tema este una cel putin la fel de importatnta ca si prima. 
Faptul ca ordinul este o organizatie eminamente profesionala este un fapt care cere o 
anumlta responsabilitate fata de membrii sai in apararea drepturilor lor profesionale fata 
de terti si in a-i proteja pe acestia in fata nedreptatilor aparute in exercitarea profesiei de 
arhitect. 
 
Stagiarii sunt o categorie in parte care desi sunt obligati sa devina membrii si sa 
platesca cotizatie, acestia nu au alte drepturi suplimentare fata de cei care nu sunt 
membrii.  
Cred ca aici regulamentul si legislatia ar trebui schimbata in sensul in care sa se renunte 
la obligativitatea inscrierii in ordin a stagiarilor si repararea cu aceasta ocazie a unei 
nedreptati care se mentine de atata timp. Voi promova aceasta initiativa legislativa la 
vicepresedintele si comisiile abilitate pe teme legislative.   
 
"Casa Arhitecturiii" este desigur o tema care in clipa cand va fi inaugurata va face ca 
membrii oar sa primeasca un loc al lor de socializare si de schimb de idei. 
Aici biblioteca care a fost initiata de cca 2 ani va primi toata plenitudinea sa putand fii 
accesata de catre orice membru. Zona de informare a membrilor OAR pe teme de 
cultura urbana prin  expozitii, discutii, prelegeri va primi in acest context o notorietate 
unica in oras. 
 
Pentru o relatie cu membrii sai la nivelul asteptarilor se va promova Forumul de pe site-
ul OAR Bucuresti spre a deveni acea parghie pentru schimburile de idei si neclaritati 
inerente ce apar in desfasurarea activitatii rezultate din exercitarea dreptului de 
semnatura.  
Site-ul pe intregul sau va fi perfectionat coninuu spre a venii in intampinarea cerintelor 
zilei si spre a deveni un instrument constant de informare si dialog deschis in sanul 
breslei bucurestene. 
 
Astept pe adresa mea de mail mario.kuibus@re-act .ro comentariile dumneavoastra la 
cele expuse de mine. 
 
Cu simpatie 
Arhitect Mario Kuibus 
 


