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Cdtre Sedinta Grupului de Lucru Pregedin.ti ai Filialelor OAR
Demersul,,Cine pldteste intArzierile?"

referitor la intirzieri peste termenul legal la emiterea Autorizaliilor de
Constructie (punctul 6 pe ordinea de zi)

in prezent au avut loc:

- discutii cu colegi arhitecti in cadrul oficial al filialei. A rezultat necesitatea
trimiterii unor adrese cdtre administralie (PMB si Primdriile de sector) pentru a
culege date despre modul cum isi gestione azd fiecare primdrie problema
autoriza.tiilor de construire (vezi Anexal ).

- din corespondenta purtatd cu PMB si cu Primdriile de sector rezultd cd
administralia nu define un tablou real privind aceste chestiuni. in consecin!5
nu putem c5peta o imagine de ansamblu asupra timpului nejustificat de
depSgire a termenelor din legislatie.

"- Grupul de lucru infiintat pe Facebook ,,Cine pldteste intArzlerile" a fost vizitat
de putine persoane 9i comentariile ficute sunt tangentiale subiectului in ciuda
faptului ci situalia deranjeazd pe majoritatea arhitectilor care depun
documenta{ii, ea este cunoscut5 si dezb5tute aprins in mediul neoficial. Toti
sunt afectati, dar nimeni nu-gi asumd riscul de a semnala propriile probleme.

Concluziile pe care OARB le trage dupd o perioadi de circa I luni sunt
urmAtoarele.

1. Este probabil cd arhitec{ii nu comunicd de frici si nu igi expun5 existenta
profesionald unor riscuri us,or de imaginat (ruperea relaliilor, sicane etc.).
Dovadd este faptul ci nu se exprimd punctual, dar marea lor majoritate critici si
sunt afectati de intAzierile pe care Ie au la oblinerea autorizatiei de construire.
in acest fel ei contribuie din picate la o stare de fapt care se manifestd in
detrimentul profesiei in ansamblul ei, dar si al fiecdrui autor de proiect in mod
direct.
in aceastd situalie OAR ar trebui sa poarte un dialog la nivelul
administraliei de stat, clarificAnd situalia pe care arhitectii nu o pot'
rezolva singuri,

2. Multe documentalii pentru obtinerea autorizatiei conlin greseli care trebuie
corectate. Din acest motiv autoritdlile resping aceste documentatii pAnE cAnd
ele nu sunt reluate s-i corect intocmite.
ln aceastd situalie filiala OARB ar putea face un instructaj pentru membrii
sii (stagiari sau nu) cu scopul de a diminua erorile din documentaliile
depuse. Aceastd operalie ar putea fi f5cutd eficient in colaborare cu persoanele
din administralie implicate $i care pot participa ca invitati.

3. Administralia nu este preocupat5 Qi nu are nici un interes si elimine
depdsirile de termen, respectand astfel legea. Acest fapt aqazd personalul din
administratie intr-o pozi!ie de fo(i care adesea favorizeazi coruplia.
in aceasti situalie un efect pozitiv s-ar putea obfine numai daci ar putea fi
evaluate pierderile bdnegti 9i ratarea conjuncturilor favorabile pe care le
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inregistreazi birourile de proiectare, firmele de construclii, clienlii
proprietari, investitori in desfegurarea actului de construire de la inceputul
lui pdni la receplie.
Aceste pierderi sunt de fapt pierderi importante in economia nationale a
RomAniei gi cineva trebuie sd rispundi pentru ele.

Propunere OAR Bucuregti: situatja poate fi remediate cu conditia ca OAR sd
analizeze oportunitatea unui buget alocat special pentru intocmirea unui studiu
economic specific si sA comunice la nivelul cel mai inalt al administratiei pentru
a asigura o colaborare punctuald pe aceasta chestiune.

Notd
OAR Bucuresti va continua pAnd la terminarea mandatului investigarea pe cele
trei puncte sus amintite qi va comunica in raportul sdu anual situatia.
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