
Credem ca se impune o reorientare a prioritatilor filialei Bucuresti a Ordinului 
Arhitectilor catre necesitatile arhitectilor tineri si a stagiarilor, printr-o serie de 
initiative concrete menite sa imbunatateasca desfasurarea activitatii membrilor. 
Unele dintre aceste actiuni pot fi intreprinse foarte repede, altele vor necesita 
timp si efort sustinut. 
 

1. Din prima categorie propunem desfiintarea obligatitivatii platii cotizatiei 
pentru stagiari. 

 
2. Pentru dezvoltarea unui dialog atat in interiorul breslei cat si pentru a 

reprezenta interesele profesionale in afara ei sustinem necesitatea unui 
program de dezbateri profesionale si publice privind principalele probleme 
ale dezvoltarii capitalei. 

 
3. De asemenea, pentru a veni in intampinarea arhitectilor in incercarea de a 

facilita un dialog intre partile interesate propunem crearea unui 
departament in cadrul filialei Bucuresti a OAR cu sarcina de a centraliza 
sub forma unei baze de date electronice aflata pe site-ul OAR Bucuresti a 
tuturor solicitarilor de locuri de munca ale arhitectilor precum si a ofertelor 
de angajare din partea firmelor, o bursa a locurilor de munca. 

 
4. Cu totii ne dorim o mult asteptata imbunatatire a calitatii arhitecturii 

contemporane bucurestene. Dupa parerea noastra, una dintre principalele 
modalitati care ne stau la indemana pentru a forta aceasta schimbare o 
reprezinta promovarea ideii de concurs de arhitectura si urbanism. 
Stabilirea unui regim preferential pentru aceasta modalitate de acordare a 
lucrarilor publice trebuie sa reprezinte o prioritate a conducerii filialei 
Bucuresti cat si a celei nationale. Determinarea acesteia din urma sa 
adopte ca program de actiune in plan legislativ modificarea legii achizitiilor 
publice pentru a favoriza concursurile de arhitectura fata de actualul 
sistem de licitatii va constitui o preocupare constanta a noastra. 

 Consideram cooperarea cu Primaria Municipiului Bucuresti esentiala 
 pentru a putea demara organizarea de concursuri de arhitectura pentru 
 reabilitarea Centrului Istoric si pentru spatii publice din zona centrala. 
 

5. Pana in momentul realizarii in fapt a acestor lucruri, pentru cei interesati 
propunem crearea si actualizarea permanenta a unei baze de date 
electronice cu privire la achizitiile publice in domeniul arhitecturii si 
urbanismului. 

 
6. Organizarea de cursuri de specialitate pe diverse teme actuale poate trezi 

interesul arhitectilor de toate generatiile. 
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