
ANEXA 1 
 

OAR - FILIALA BUCUREŞTI  
GRUP DE INVESTIGAŢIE ŞI CULEGERE DATE PRIVIND MODUL DE FUNCŢIONARE ŞI 

ACŢIUNE A BINOMURILOR LEGISLAŢIE- PATRIMONIU, ARHITECTURA - 
AUTORITATE PUBLICA  

 
IDENTIFICAREA VULNERABILITĂŢILOR ŞI PREVENIREA CONSECINTELOR 
ACESTORA. 
 
A. DOMENII DE INVESTIGARE ŞI CULEGERE DATE IN VEDEREA GESTIONĂRII SI 
ANALIZEI ACESTORA 
 
I. DOCUMENTAŢII DE ARHITECTURA ŞI URBANISM PENTRU LUCRĂRI PUBLICE 
*Formule de lansare, contractare, avizare /aprobare, derulare investiţii. 
* Reacţii publice şi în mass media  
* Dialog cu comunitatile locale 
* Inventar vulnerabilitaţi. 
PARTENERI in procesul de investigare şi culegere date: 
     -administratia publica centrala si locala: MDRAP, PMB, PS1-6 . 
    - instituţii publice : ISC, RUR . 
    - UAR, departamentele, profesional, de comunicare şi legislaţie al OAR filiala Bucureşti . 
 
II. DOCUMENTAŢII DE ARHITECTURA ŞI URBANISM CU PREVEDERI DE INTERVENŢII 
ÎN ZONE PROTEJATE, ÎN ZONE DE PROTECŢIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE, PE 
AXE REPREZENTATIVE ALE  ORAŞULUI, CU EFECTE SEMNIFICATIVE ÎN PEISAJUL 
URBAN NATURAL SI CONSTRUIT, ÎN SILUETA ORAŞULUI, ETC.  
      * Formule de lansare, contractare, avizare / aprobare, derulare investiţii. 
      * Reacţii publice şi în mass media 
      * Dialog cu comunitatile locale 
      * Inventar vulnerabilitaţi. 
 
PARTENERI in procesul de investigare şi culegere date: 
    - administratia publica centrala si locala: MDRAP, PMB, PS1-6 . 
    - instituţii publice : ISC, RUR, MINISTERUL CULTURII, Direcţia pentru cultura a 
Municipiului Bucureşti. 
    - ONG-uri cu profil dedicat domeniului, instituţii de învăţământ superior de specialitate. 
    - UAR, departamentele ,profesional,de comunicare şi legislaţie al OAR filiala Bucureşti . 
 
III. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL ARHITECTURII, URBANISMULUI, INVESTIŢIILOR 
PUBLICE, ETC. 
    - Probleme generate de prevederi legislative contradictorii, echivoce, eliptice, lipsite de 
consistenţa juridică şi claritate . 
    - Probleme generate de nerespectarea legislaţiei şi de indisciplina în practica profesională   
    - Contestaţii şi proceduri juridice pe rol.  
    - Reacţii publice şi ale massmedia . 
    - Inventar vulnerabilitaţi . 
 
PARTENERI în pocesul de investigare şi culegere date: 
     - administraţia publica centrala : MDRAP, MINISTERUL MEDIULUI, MINISTERUL 
CULTURII, ETC. 
     - instituţii publice : RUR, ISC, agenţia de protecţie a mediului, direcţia de sănătate 
publică,apele române, etc. 
    - ONG.-uri cu profil dedicat domeniului. 
    - Alte instituţii abilitate. 



    - Comisia de disciplina , departamentul juridic al filialei OAR . 
 
B. PROFIL PROFESIONAL RESPONSABILI DE DOMENII INVESTIGAŢIE (membrii grup): 
   - DOMENIUL I - ARHITECT/ URBANIST, SOCIOLOG 
   - DOMENIUL II - ARHITECT/ISTORIC/URBANIST CU SPECIALIZARE ÎN DOMENIU. 
   - DOMENIUL III - URBANIST/ARHITECT/JURIST/ARHITECT EXPERT JUDICIAR / 
URBANIST EXPERT EXTRAJUDICIAR, SOCIOLOG ETC . 
 
C. FORMULE DE VALORIFICARE ŞI MATERIALIZARE DATE ŞI INFORMAŢII 
 
C1.DOCUMENTE PERMANENTE POST INVESTIGAŢIE:  
      - Rapoarte de investigaţie lunare . 
      - Raport de sinteză  trimestrial supus dezbaterii şi aprobării colegiului director. 
      - Raport de sinteza semestrial supus dezbaterii şi aprobării consiliului filialei. 
      - TOATE RAPOARTELE VOR INCLUDE PUNCT DE VEDERE PRIVIND 
VULNERABILITAŢI. 
 
C2. Formule reactive urmare investigaţii  lansate şi urmarite de responsabilii de domenii cu 
aprobarea  şi sprijinul (dacă este cazul) colegiului director al filialei.  
     - Adrese de sesizare adresate instituţilor publice implicate. 
     - Acţiuni juridice în contencios sau cu caracter penal (după caz) împreună cu 
departamentul juridic al filialei şi cu un reprezentant al comisiei de disciplina (după caz).  
     - Conferinţe de presă organizate împreuna cu departamentul de comunicare al filialei. 
    - Acţiuni de solidarizare cu alte entităţi pentru activitaţi şi demersuri comune de 
blocare/corectare/ameliorare a unor documente legislative/administrative supuse dezbaterii 
publice sau deja emise . 
                                                                                              
 
 
 
arh. Bogdan Bogoescu 
Vicepreședinte  O.A.R. București 


