
Platforma program

avand ca devizã: 
�Nu un conducãtor, ci o conducere�

1. TRANSPARENÞA CONDUCERII

1.1 - Convocarea Consiliului Teritorial în mod regulat
sau ori de câte ori Filiala Bucureºti trebuie sã
exprime o poziþie într-o problemã de interes major,
de ordin public sau profesional

1.2 - Instituirea funcþiei de purtãtor de cuvânt al
Filialei Bucureºti, având rolul de a prezenta poziþia
filialei ca sintezã a discuþiilor din Consiliul Teritorial ºi
nu ca poziþie personalã a preºedintelui

1.3 - Afiºarea pe site-ul filialei a tuturor proceselor
verbale ale Colegiului Director ºi ale Consiliului
Teritorial

1.4 - Accesul membrilor la un server al filialei care
furnizeaza fiecãruia:

� adresã de e-mail
� grupuri de discuþii
� pagini de consultanþã

2. PROTECÞIA MEMBRILOR FILIALEI

2.1 - Cotizaþii diferenþiate, în funcþie de venituri

2.2 - Detalierea sistemului de asigurãri

2.3 - Asistenþã juridicã pentru membrii filialei, prin
crearea unui birou specializat

2.4 - Acces real ºi nediscriminatoriu la comanda pu-
blicã, prin: 

� impunerea preeminenþei criteriilor profesionale în
procedurile de achiziþie a serviciilor de proiectare
de arhitecturã ºi urbanism

� impunerea concursului ca procedurã obligatorie în
cazul investiþiilor sau terenurilor publice

3. ASISTENÞÃ PROFESIONALÃ

3.1 - Instituirea unui sistem de formare continuã,
diferenþiat pe categorii de calificare profesionalã
(stagiari, conductori-arhitecþi, arhitecþi) ºi pe cate-
gorii de probleme (tehnice, juridice, economice)

3.2 - Acces liber la bãnci de date de arhitecturã ºi la
sisteme informatice

3.3 - Crearea bibliotecii filialei 
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4. RELAÞIA FILIALEI CU ADMINISTRAÞIA ªI SOCIETATEA

4.1 - Dialog permanent cu membrii filialei privind
condiþiile concrete de exercitare a profesiunii

4.2 - Dialog permanent cu administraþia privind
funcþionarea structurilor specializate

4.3 - Implicarea activã în problemele oraºului, prin
raporturi normale cu municipalitatea; precizarea
condiþiilor de participare a filialei la Parteneriatul cu
Primãria Municipiului Bucureºti

4.4 - Susþinerea intereselor reale ale oraºului, nu a
celor conjuncturale, legate de persoane, grupuri sau
momente politice

5. RELAÞIA FILIALEI CU ALTE STRUCTURI PROFESIONALE

5.1 - Relaþii normale cu O.A.R. central ºi cu filialele,
bazate pe consultare, cooperare ºi sprijin reciproc

5.2 - Respectarea hotãrârilor Consiliului Naþional

5.3 - Dialog ºi cooperare cu alte organizaþii ale
arhitecþilor ºi urbaniºtilor ºi cu organizaþiile ingine-
rilor

noutatea nu constã în scopuri ci în
aflarea mijloacelor de realizare 

Cred cã OAR FB are ºi un statut ºi un regulament
foarte bun, cu scopuri limpezi, doar cã ele nu au fost
urmãrite, sau mai corect aº spune cã au fost detur-
nate!

programul meu vã propune

sã le respectãm, 

sã le punem în aplicare, 

sã le indeplinim, aºa cum sunt ele enunþate!

ATÂT, MI SE PARE SUFICIENT !

calitatea definitorie a preºedintelui
filialei sã fie cea de �autoritate
moralã�, garantã a exercitãrii ºi
respectãrii profesiunii de arhitect.
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Arhitect Mircea Ochinciuc



Ce ar trebui sã aflaþi
despre mine

P ânã în 1989, am lucrat ca
arhitect peste 25 de ani în

proiectare; apoi în firma pe care
am înfiinþat-o în 1992, iar de 3
ani în biroul individual de arhi-
tecturã. 

Dificultãþile cu care vã confruntaþi astãzi cu toþii,
sunt ºi ale mele, fie cã e vorba de cele din primãrii,
de pe ºantiere sau din relaþiile cu beneficiarii.

Prestaþia din universitate m-a sensibilizat la comple-
xitatea formaþiei viitorilor arhitecþi.

Din cei de faþã unii, mai în vârstã, ma cunosc ca arhi-
tect, alþii, mai tineri, ca profesor. ªi unii ºi alþii îmi
cunosc pãcatele, dar sper cã toþi au avut proba
angajãrii, seriozitãþii, onestitãþii, demnitãþii ºi curaju-
lui opiniilor mele.

Ca preºedinte nu voi putea fi condiþionat sau
manevrat de alþii, ºi nu mã voi lãsa condus de
interese personale. Pot oferi siguranþa unei depline
obiectivitãþi ºi echidistanþe. Mai mult, doresc sã con-
fer mandatului autoritatea moralã de care simt ca
are nevoie.

Pentru a evita capcanele în care a cazut actualul
preºedinte, de a monopoliza toate rolurile, de sce-
narist, regizor, actor ºi critic al dezvoltãrii
Bucureºtilor, 

îmi voi suspenda pe durata manda-
tului dreptul de semnaturã ºi activi-
tatea biroului de arhitecturã. De
asemenea, nu voi fi implicat în nici
un proiect de urbanism.

Voi fi astfel disponibil sã gestionez corect îndatoririle
ce decurg din Regulamentul Ordinului ºi Legea privind
organizarea ºi exercitarea profesiunii de arhitect.

e-mail 
mircea.ochinciuc@gmail.ro

web
http://www.geocities.com/arh_ochinciuc

http://www.arhitectul-meu.ro

http://www.iaim.ro/catedre/bazele_proiectarii/
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