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Participanți  

Șerban Țigănaș, Șerban Sturdza, Ștefan Ghenciulescu, Rudolf Graf, Raluca Munteanu, 

Alexandra Stoica, Mina Sava, Raluca Genoiu, Moga Costin, Yvonne, Bogdan Daia, Emil 

Roșca,  Emilia Țugui, Florin Enache, Adrian Bălteanu, Liviu Dăescu,  Alexandra Damian, 

Cătălin Iclozan, Alina Ana Maria Popescu, Tamina-Ioana Lolev, Raluca Zaharia, Daniel 

Baciu, Dan Bușilă, Claudiu Furnea, Smaranda Baciu,  Radu Cristian Rădulescu, Sorin 

Puran,  Maria Ungureanu, Iulian Canov,  Cristina Zlota, Adrian Ibric,  Irina Popescu, 

Alexandru Popescu,  

Subiecte principale 

1. Problema comunicării acțiunilor OAR către arhitecții săi  

2. Forma de comunicare (forum, platformă, pagina de facebook) 

3. Nevoia unui forum/ platformă online de dezbatere  

4. Normativele neadaptate la situația reală din teren  

5. Legea nr. 10 care nu protejează arhitectul 

6. Relația cu mediul politic – lobby pentru o legislație  

7. Implicarea în procesul legislativ în ceea ce privește construcțiile 

8. Colaborarea cu alte instituții pentru modificarea legislației  

9. Transparența decizională în cadru OAR 

10. Procesul de eficientizare al OAR și modul în care arhitecții se pot implica pentru a 

crește forța ordinului  

11. Autorizarea construcțiilor  

12. Legile care protejează arhitectul și rolul OAR  

13. Instituția arhitectului - șef - sistemul de autorizare 

14. Colaborarea cu alte instituții în vederea modificării legislației  

15. Relația cu administrația publică - Plan de acțiune  

16. Modul în care arhitecții se pot implica în acțiunile OAR 

 

 

 



 

Teme de discuție 

Ștefan Ghenciulescu 

 

 

-formularea unor poziții concise despre ce acțiuni se pot lua de către 

membri OAR pentru a crește  

Adrian Ibric -inițiativa de a forma grupul Arhitecților, Urbaniștilor, Peisagiștilor și 

Designerilor (AUDP) ca urmare a evenimentului de la Colectiv; decizia de 

a se implica în probleme care reglementează meseria de arhitect 

Bogdan Boia -OAR nu comunică cu membri, nu răspunde la petițiile înainte; OAR ar 

trebui să organizeze acțiuni mai concrete; problema cu Legea nr. 10.,  

Smaranda Baciu -comunicarea acțiunilor OAR către membri săi cu privire la acțiunile lor 

este foarte slabă; este necesară o mai bune comunicare, respectiv a 

problemelor de interes pentru breaslă, nu a evenimentelor la care OAR 

este partener, implicare membrilor în procesele legislative 

Alexandra Stoica -activitatea grupului de legislație de la Filiala București a OAR; Legea nr. 

50, Codul fiscal, metode de lucru și situația actuală de comunicare 

Bogdan Boia inutilitatea grupurilor de lucru; OAR nu e capabil să organizeze acțiuni 

eficiente; să îi răspundă OAR concret ce face să protejează meseria, să 

fie atent la legi; a atras atenția OAR că trebuie luate măsuri; întreabă dacă 

OAR s-a gândit ce acțiuni  

Smaranda Baciu  OAR nu ne reprezintă pe noi ca breaslă, nu există comunicare. Noi știm 

prin filiera de prieteni de modificările legislative, dar care nu sunt discutate 

cu membri. OAR să spună ce probleme avem ca breaslă, și să găsim 

soluții împreună.  

Grup  Legile ne privesc pe toți, poate anumite aspecte puteau fi puse în discuție 

publică, la nivelul breslei. 

Smaranda Baciu OAR nu are impact în alte instituții, poate pentru că nu are susținerea 

membrilor. Poate OAR ar avea alte voci când trece pe la MDRAP sau MC. 

Alexandra Stoica Interesul scăzut pentru aspectele legislative. Dezbaterea pe legea 50 de 

la Casa Mincu. Filiala București a participat la discuții cu parlamentarii. 

Impactul  

Bogdan Boia OAR este un for legislativ impus prin lege. Pur legislativ. Dacă eu sesizez 

o neregulă, OAR trebuie să găsească modalitatea de schimba legea. Este 

strict un for legislativ. UAR apără interesele arhitecților.  

Rudolf Graf Grupul de lucru în OAR, prin regulament. Reprezentarea prin delegat în 

Consiliul Național, care se întâlnește de 4 ori de an. Când vorbim de 

modificări legislative, pe care Ordinul le face prin GL. Acele modificări  se 

fac de oameni care ne reprezintă.  

Smaranda Baciu Cei aleși din 4 în 4 ani, la nivel național.  

Rudolf Graf GL sunt un instrument care asigură o reprezentative 

Bogdan Boia Nu funcționează! 

Rudolf Graf Nu se comunică multe, care ating multe subiecte deja spuse aici: 

semnătura de complezență, onorariile. În plus, mai sunt posibile proiecte 

exterioare, care pot fi incluse în bugetul OAR.  

Bogdan Daia Nu eu vin să propun modificări legislative, eu ridic problema doar atât. 

Rudolf Graf Putem face asta, dar ne putem și implica, în forme variate. Cu rezultate. 

Cei care fac modificările legislative sunt oamenii care vin prin anumite 

proceduri. Ele există dar sunt insuficient comunicate.  

Grup/ Dan Baciu Cine sunt oamenii care se ocupă de problemele legislative? Cine sunt cei 

care ne reprezintă.  



Rudolf Graf Legea urbanismului a fost o propunere extrem de contestată, am avut o 

reprezentativitate bună.  

Horia Bejan Câți parlamentari arhitecți avem? Câți academicieni?  

Raluca Munteanu Oar nu poate face o companie politică.  

Grupurile de lucru sunt formate din arhitecți care și-au arătat interesul 

pentru lucrul la Ordin. 

Horia Bejan În parlament există o intrare pentru Ordin. Noi propunem legi care au o 

preponderență tehnică. Acolo înțelege cineva problemele efective? Noi 

suntem tehnicii.  

Raluca Munteanu În ultimii ani, Ordinul a fot mai multe reactiv. Propunerile sunt preluate din 

mers și apucăm să vorbim cu comisiile. Sunt și cazuri fericite. Avalanșa 

de probleme a fost mare. Acum la Filiala București avem un post full time 

care asta face. Noi acum monitorizăm pas cu pas. Este un post recent, 

dar mai avem multe etape până voim avea impact asupra legislației. 

Legile se întâmplă dincolo de noi. 

Smaranda Baciu Există o cale legală să nu aibă doar rol legislativ, ci și decizional? 

Raluca Munteanu  Noi nu suntem for legislativ.  

Horia Bejan Avem nevoie de persoane care să facă lobby pentru legislația pentru 

arhitecți. 

Raluca Munteanu Nu avem nici stabilitate politică.  

Rudolf Graf OAR s-a format fără o structură care să aibă o activitate constantă. 

Încercăm să construim intern resursele umane necesare. Să știm clar cine 

face, ce are de făcut și cine îl plătește.  

Grup/ Smaranda Baciu Suntem un grup de arhitecți de 1999. Avem o listă bine structurată și 

considerăm. Ne-am întâlnit pentru a vedea care sunt problemele. Aflăm 

de modificări pe legea 50, sau 184 de care noi nu știm.  

Raluca Munteanu Ajunge la membri informarea pe tema legislației? Pe legea nr. 50 s-a făcut 

dezbatere. Fiecare membru trebuie să verifice acțiunile pe legislație.  

Smaranda Baciu O pagina de facebook al AUDP s-a realizat prin mediul informal.  

Raluca Munteanu A exista un forum, a fost închis pentru că nu erau participanți.  

Tamina Lolev Pare important să aveți un om pe comunicare. 

Raluca Munteanu Lucrăm la această parte. Dar și membri trebuie să facă acest efort să se 

informeze.  

Șerban Sturdza În sfârșit ne-am adunat. E important să vedem ce putem face. Faptul că 

suntem aici și că ne putem întâlni mai des e un câștig. Faptul că o 

persoană de comunicare este necesară. Am vorbit cu dl Daia și am vorbit 

pe puncte și chestiunea este că dacă acceptăm ideea că Ordinul nu e un 

sindicat, să îmbunătățim câteva lucruri, dar făcând o presiune mai mare 

pe autorități. Puteți spune că Ordinul nu a făcut nimic pe Legea 50 sau 

Codul Fiscal, când noi luni întregi ne-am întâlnit și am investit timp. 

Lucrurile sunt respinse sistematic de cei din anumite forumuri. Trebuie să 

fim mai mulți. E bine că sunteți aici, trebuie să găsim o metodă de a fi 

aproape în continuu. De câte ori ne ducem undeva, de 20 de ani, 

chestiune nu se rezolvă. Trebuie să urmărim constant problemele. Nu 

trebuie să ne propunem să rezolvăm multe probleme, ci unele, punctuale. 

Smaranda Baciu Noi asta dorim, să susținem public acțiunile Ordinului. 

Șerban Sturdza Ordinul funcționează cu 50 din 3500 de membri la București. Sunt mulți 

care așteaptă rezultate fără să facă nimic. 

Grup Ba da, cotizează.  

Șerban Sturdza Se poate explica ce rol are cotizație. Dar important e rezultatul. Haideți să 

găsim o metodă care să grefeze niște structuri sau moduri de a acționa 

care să fie penetrante la nivelul la care trebuie. În media nu am reușit să 



ajungem, nici la televiziune. Avem un an de zile, până la alegerea noului 

primar sperăm să se poată face ceva. Dar nu cu o furie, rezultatul emoției. 

Este o chestie de anduranță pe termen lung. 

Bogdan Daia Putem normativele să le facem întâi curat la noi în ogradă, cap la cap.  

Șerban Sturdza Legea 184, legea noastră, ce modificări ar trebui făcute. Acum câteva luni 

am înaintat o formă de lege, și a ieșit altceva. Eșecurile pe care tu le vezi 

ca o nefacere de nimic sunt eșecuri după ce s-au făcut multe lucruri.   

Grup Ordinul este un cap fără corp, noi nu știm ce se întâmplă, nu se comunică. 

Șerban Sturdza Cum structurăm această energie pe termen lung. 

Grup Vrem un Ordin puternic, care să fie capabil să modifice lucrurile peste tot. 

Vrem să avem un Ordin puternic.  

Bogdan Daia, Grup Dacă normativul îmi permite mie să merg la ISC. Legislația să fie 

respectată. Legislația trebuie armonizată iar Ordinul trebuie să genereze. 

Dacă mergeți în parlament și sunt 1000 de arhitecți care susțin propunere, 

ar avea succes? 

Șerban Sturdza Haideți să găsim prima problemă pe care vrem să o rezolvăm. Și pe 

aceea pe care din interiorul Ordinului să o facem spre exterior. O mișcare 

care poate demonstra că se poate rezolva ceva. Dacă facem multe, avem 

șanse mai slabe de reușită. Știți că la parlament se mișcă lucrurile greu. 

Dacă timp de 3 luni ai stat pe lângă un parlamentar să îl convingi și acesta 

dispare, ai pierdut 3 luni. Cel mai eficient este să te concentrezi pe un 

lucru. Vă dau un exemplu penibil, de la prima ședință la care am 

participat. Dacă se poate trece numele arhitectului pe panou. Mi s-a spus 

„Nimic mai simplu” și nici până azi nu s-a făcut nimic.  

Grup De ce trebuie complicat, eu pot să îmi pun numele fără să mi se zică.  

Șerban Sturdza Exemplu avea alt rol, acela de a arăta că pentru o chestiune atât de 

simplă, se pot rezolva repede problemele. Este doar un exemplu despre 

cum funcționează. De aceasta zic, să găsim un element pe care să 

punem efort. 

Smaranda Baciu Putem stabili cel mai important lucru de care să ne apucăm? Noi 

propunem o platformă online de comunicare.  

Alexandra Stoica Noi am propus o platformă de prioritizarea pentru a stabili problema cea 

mai importantă.  

Smaranda Baciu Nu ajută. Cum putem stabili care este cel mai important. Că eu cred că 

este unul. Altcineva este diferit. Și iar nu plecăm cu nimic.  

Șerban Sturdza Acest sistem ascunde multe. Când nu știi cine face și cine nu face ceva, 

nu putem cunoaște nimic. Voi spuneți probleme de breaslă. Eu vă zic și 

alte probleme. Se închide centru orașului. 

Grup Pentru că nu sunt conforme, nu din cauza accidentului. Multe sunt făcute 

fără arhitect.  

Șerban Sturdza Cultura urbană bucureșteană s-a născut din astfel de spații.  

Grup OAR ar trebui să facă normativele în regulă. Să se impună o legislație 

care să fie conformă cu realitatea. Să punem normativele cap la cap. Nu o 

să apară mâine, dar trebuie să ne apucăm astăzi de lucru.  

Șerban Sturdza Să nu mai zicem că mulți nu doresc să își treacă numele pe lucrările pe 

care le semnează, să nu uităm. Astăzi am avut la ora 10.30 o pledoarie 

pentru schimbarea autorizației de construire, de a trece de la arhitectul 

care se ocupă de avize la o formă de a obliga primăria să se ocupe ea de 

partea administrativă.  

Grup  Predarea electronică ar putea fi o soluție, toți putem preda în format pdf. 

Autorizarea se face greoi. 

Șerban Sturdza Aveți dreptate și asta facem și noi.  



Bogdan Daia Despre instituția arhitectului-șef din punct de vedere al legislației 

românești.   

Ștefan Ghenciulescu Să nu intrăm acum în detalii tehnice. Cred că ar trebui să conchidem cu 

două trei idei prioritare pe care să le împingem mai departe și încă nu e 

clar dacă dispuneți de timp să activați prin Filială cu grupurile ei de lucru 

sau la Național cu grupurile lui de lucru.  

Grup Noi avem scrise deja ideile. OAR trebuie să creeze legăturile între noi. Am 

vorbit să facem o scrisoare din partea Ordinului către toți arhitecții pentru 

a vedea concluziile.  

Adrian Ibric Avem deja trei propuneri, haideți să le citim și să vedem cum putem 

acționa.  

Grup De ce avem mai multe grupuri de lucru, de la OAR București sau la 

Național? Să clarificăm care este rolul Filialei și al Ordinului Național? 

Este nevoie de un forum găzduit de OAR, noi trebuie să ne trimitem 

beneficiarii care să vadă o informație oficială. Un forum structurat în 

secțiuni care să aibă corespondență în grupurile de lucru.  

Smaranda Baciu Putem pune Ordinul în legătură cu persoane care pot aduce bugetul și 

obținerea de fonduri.  

Rudolf Graf Sunt multe nereguli inclusiv pentru că nu avem resurse umane suficiente. 

Dar încercăm să schimbăm asta.  

Grup  Este necesară eficientizarea întregului proces, cu filiale.  

Rudolf Graf Avem interviuri cu firme de restructurare care fac audit de unde vor rezulta 

și probleme care țin de regulament, de modul în care e structurată 

reprezentativitatea în Ordin.  

Grup Am participat la un studiu legat de tarifele de proiectare. Studiul va avea 

niște rezultate eronate pentru că întâmplările nu sunt bune.  

Raluca Munteanu  Chestionarul a fost structurat în două părți pentru a rezulta algoritmul de 

calcul pentru un proiect.  

Șerban Țigănaș Nu avem documentul pe care să discutăm, pornim de la niște premise pe 

care nu le cunosc toți. Nu am convingerea că studiul este greșit, există 

anumite instrumente pe care cei care le-au inițiat au realizat un studiu. E 

vorba de IMAS, selectați pe niște criterii și care prezintă niște garanții de 

performanță. Am văzut multe studii, sunt recurente în Europa, unde 

întrebările sunt la fel.  

Ștefan Ghenciulescu Există niște propuneri înaintate de toți cei interesați, să găsim o metodă 

pentru a vedea ce și cum transmitem mai departe membrilor.  

Smaranda Baciu  Să avem timp să realizăm o listă. 

Ștefan Ghenciulescu Să găsim o variantă cu care toată lumea să fie de acord. 

Grup Această scrisoare trebuie susținută de o campanie. Avem nevoie de 

răspunsul tuturor la scrisoarea pe care o vom trimite. Altfel, scrisoarea va 

muri.  

Ștefan Ghenciulescu Ce cerem de la persoanele respective? 

Grup Ne trebuie semnături și păreri de la toată lumea 

Șerban Țigănaș E o ambiție cam mare să pretinzi răspuns de la toți arhitecții. Experiența 

noastră în comunicarea cu arhitecții începe de la a avea datele lor de 

comunicare. Dacă vorbim de București vorbim de 3000 și ceva din care 

1600 sunt activi, adică lucrează cu filiala și practică arhitectura. Cei 

inactivi nu și-au reactivat datele de comunicare. Nu putem împărți 

arhitecții în cei care sunt activi și cei care nu. Am avut ani de zile 

probleme de comunicare cu filialele. Mult timp, OAR național nu ajungea 

să comunice cu filialele pentru că nu primeam datele de contact.  

Ștefan Ghenciulescu Să găsim punctele comune pe care să le transmitem mai departe.  



 


