SINTEZA REUNIUNII CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL
miercuri 13 martie 2019, ora 14:00

Ședința Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei București a Ordinului Arhitecților din
România a avut loc miercuri 13 martie 2019, începând cu ora 14:00.
Ședința a fost statutară, la reuniune au participat: arh. Emil Ivănescu, președinte, arh. Irina Meliță,
vicepreședinte, arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte, arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte, arh.
Ana Maria Zahariade, vicepreședinte, arh. Cătălin Berescu, trezorier, arh. Matei Bogoescu,
arh. Șerban Sturdza, arh. Monica Iacovenco, arh. Robert-Eugen Zotescu, arh. Bogdan Andrei
Fezi, arh. Raluca Munteanu, arh. Pierre Thomas Bortnowski, arh. Raluca Vișinescu, arh. Octavian
Ungureanu, arh. Daniel Baciu, arh. Daniela Calciu, arh. Radu Busuioceanu, arh. Bogdan
Udrescu, arh. Stelian Alexandru Constantinescu și arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv, ec.
Adrian Mărășescu, contabil șef.
Ședința Consiliului Teritorial a fost deschisă de arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București,
care a supus la vot Ordinea de Zi a reuniunii. Aceasta a fost votată în unanimitate, 0 abțineri, 0
voturi împotrivă.
Primul subiect abordat a fost cel legat de noul site al OAR București la elaborarea căruia se
lucrează în această perioadă. Arh. Emil Ivănescu și arh. Irina Meliță au prezentat Consiliului
Teritorial stadiul în care s-a ajuns și imaginea propusă pentru site, scoțând în evidență mai multe
aspecte: acesta va fi bilingv, în română și engleză, mobile-friendly, cu un design dinamic ce va
permite vizualizarea rapidă a noutăților, și va fi adresat atât arhitecților bucureșteni cât și
publicului larg care dorește să găsească informații despre arhitecți, arhitectură, mediul construit,
proceduri de autorizare a lucrărilor, etc. Pe lângă toate acestea, noul site OAR București va viza
și o serie de lucruri specifice orașului, respectiv strategii dedicate, parteneriate sau legislație din
zona de urbanism.
Structura site-ului a fost supusă votului celor prezenți fiind validată în unanimitate, 0 abțineri, 0
voturi împotrivă.
În continuare arh. Emil Ivănescu i-a informat pe cei prezenți de inițiativa sa privind organizarea în
fiecare zi de luni, între orele 15:00 – 17:00, a întâlnirii președintelui cu membrii filialei.
Au urmat discuții pe tema certificării operatorilor economici din domeniul construcțiilor, pornind de
la dialogului organizat de OAR București pe această temă luni 11 martie și transmis în direct pe
internet, dezbatere care a generat un interes important în rândul arhitecților din filială.
Arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte OAR București, a răspuns întrebărilor Consiliului Teritorial pe
tema negocierilor care se poartă cu FPSC pentru definirea mecanismului și criteriilor de certificare
pentru operatorii economici din domeniul proiectării de arhitectură.
Arh. Andrei Fenyo a precizat că toate semnalele politice primite indică faptul că introducerea
certificării nu poate fi evitată, iar prezența OAR la discuții este esențială pentru obținerea unor
condiții cât mai avantajoase pentru arhitecți. De asemenea, intenția este ca certificarea să se
aplice atât pentru investițiile publice cât și pentru cele private, în scopul de a crește per ansamblu

calitatea industriei construcțiilor din România. Mai mult decât atât, celelalte categorii de
proiectanți, ingineri de diferite specializări, sunt favorabile certificării deoarece nu au o lege care
să îi protejeze în sensul în care arhitecții sunt protejați de legea 184, care filtrează accesul în
breaslă.
În ceea ce privește stadiul discuțiilor, arh. Fenyo a informat Consiliul Teritorial că multe dintre
condițiile defavorabile pentru arhitecți au fost eliminate din proiectul de metodologie, în urma
intervențiilor președintelui OAR, arh. Alexandru Găvozdea.
Arh. Bogdan Fezi a prezentat Consiliului Teritorial modelul francez, unde reglementarea
domeniului din punct de vedere al răspunderii este realizată de sistemul privat de asigurări și a
precizat faptul că singurul organism de certificare competent pentru arhitectură este OAR.
Arh. Ana Maria Goilav și arh. Șerban Sturdza au insistat asupra importanței protejării caracterului
vocațional și creativ al arhitecturii, fiind de părere că acest domeniu nu poate fi tratat identic cu
altele din industria construcțiilor, în caz contrar riscându-se transformarea arhitectului într-un
birocrat. De asemenea, introducerea unor condiții suplimentare pe lângă diplomă și dreptul de
semnătură nu ar face decât să încurajeze corupția și să favorizeze controlul pieței de către un
număr foarte mic de operatori economici.
Arh. Șerban Sturdza a declarat că, în opinia dânsului, reglementarea domeniului în ceea ce
privește răspunderea juridică și financiară ar trebui să fie făcută organic, prin sistemul de
asigurări, și nu prin prevederi legislative care ar îngrădi accesul arhitecților la comenzi, respectiv
ar dăuna competitivității.
Esențial pentru evitarea acestei situații ar fi, potrivit arh. Șerban Sturdza, ca OAR să transmită
eficient informații privind natura meseriei de arhitect și a arhitecturii în general, pentru a o separa
de partea de execuție, direcție din care a pornit întreaga discuție despre certificare.
Arh. Octavian Ungureanu a avertizat însă Consiliul Teritorial că, în opinia dânsului, certificarea
este periculoasă și pentru firmele de construcții fiindcă ar elimina de pe piață firmele mici și ar
crea un monopol al firmelor mari de construcții.
În finalul ședinței, Consiliul Teritorial a votat în unanimitate rămânerea OAR la negocierile privind
mecanismul de certificare. Pentru întocmirea unui document oficial al Filialei București a OAR
privind limitele negocierii, document oficial care urmează să fie transmis către OAR înainte de
ședința Consiliului Național de vineri 15 martie, membrii Consiliului Teritorial vor trimite pe e-mail
câte trei propuneri în acest sens. Documentul va fi transmis domnului arh. Alexandru Găvozdea,
Președinte OAR, cel care reprezintă Ordinul în discuțiile cu celelalte organisme implicate.

