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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

Numele şi prenumele COLLAVINI OLIVIA ELENA 
Filiala Bucuresti 
Funcţia pentru care candidez MEMBRU IN CONSILIU TERITORIAL 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala___NU__________, funcţia de______________________________________ 
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de____NU____________în perioada_____________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
 

1. Membru activ in domeniu, implicat in dezvoltarea mediului construit si conformarea celui 
existent, cu experienta de peste 15 ani in domeniul proiectarii, afectat in mod direct de lipsa 
implicarii in sustinerea unor idei, principii, demersuri de optimizare in desfasurarea activitatii de 
proiectare, atat in relatia cu autoritatile publice, cat si in relatia cu beneficiarii si/sau clientii. 
2. Absenta unei entitati, organizatii care sa sustina si sa promoveze rolul si importanta 
arhitectului in domeniu.  Nu sunt mediatizate si rezolvate problemele legate de practica in 
arhitectura. 
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
 

1. Optimizarea demersurilor pentru a asigura suport membrilor in intermedierea sesizarilor, 
observatiilor catre autoritati, pentru a determina o mai buna organizare si desfasurare a 
activitatii de proiectare in contextul administrativ si legislativ.  
2. Stabilirea unui canal direct de comunicare cu autoritatile publice implicate in avizarea, 
autorizarea proiectelor pentru a sesiza problemele ce genereaza blocaje si intrepretari. 
3. Sustinerea unor principii comune care sa motiveze activitatea de proiectare, cu scopul 
educarii clientilor/beneficiarilor. De exemplu: Arhitectura nu se plateste la mp si arhitectul nu 
este un simplu desenator. 
 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. Sedinte de discutii transmise online cu intrebari si raspunsuri pentru implicarea unui numar 
cat mai mare de membri ce nu pot participa fizic si care pot influienta deciziile membrilor din 
conducere.  
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2. Realizare unor campanii de educare a clientilor si a beneficiarilor pentru a intelege rolul 
arhitectilor si beneficiile oferite de acestia in realizarea unor proiecte valabile in optimizarea 
costurilor si atragerea unui profit mai mare asupra investitiilor. Campaniile se vor realiza in 
colaborare cu o agentie specializata in PR si comunicare care sa promoveze constant articole, 
spoturi, evenimente, interviuri in mediile online si TV.   
 
3. Organizarea unui grup de lucru pentru intocmirea unor solicitari, adrese oficiale in numele 
OAR catre institutiile publice pentru clarificarea si rezolvarea diferitelor probleme, spete comune 
sesizate de membri in demersurile de avizare, autorizare a proiectelor.  
De exemplu: 
 
-informatii contradictorii identificate in normative, ordine, legi; 
-abordari diferite pe proiecte similare de catre aceleasi institutii publice sau diferite, coordonarea 
informatiilor; 
-intarzieri, blocaje birocratice. 
  
 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organizatie ce trebuie sa reprezinte 
interesele comune ale membrilor pentru a asigura un mediu propice in care fiecare arhitect sa 
isi poata exercita meseria fara demersuri birocratice anevoiase, intr-un context legislativ 
coerent. 
 
 
Data ______________ Semnătura ________________ 


