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ORDINUL
ARHITECTILOR
DIN ROMÂNIA
BUCUREȘTI

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - Bucureşti 21 mai 2022
SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele

UNGUREANU OCTAVIAN

Membru în Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A.__4059
Date personale: nr. tel./adresă e-mail

Funcția pentru care candidez

CONSILIUL TERITORIAL

Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

Teritorială București funcția de membru CT în perioada 2018-2020 și cea mai importantă
realizare a fost demisia în semn de protest pentru transformarea CTOAR
poliție

1. La Filiala

în

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de membru CN în perioada
importantă realizare a fost opoziția la tentativa de certificare a birourilor

construcții

2018-2022 și cea mai
şi firmelor de proiectare

și

3. Nu am deţinut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)
A. Motivele

pentru care candidez şi care mă recomandă:

doresc să avem un Ordin care să susțină, promoveze
pe care nu îl face nici măcar marginal
1. Îmi

și încurajeze proiectarea de arhitectură,

lucru

2. Experiența în proiectare timp 25 de ani (1997-2022)
3. Implicarea în oprirea acțiunilor concertate de a restrânge drepturile arhitecților de a proiecta (vezi Planul
DPC din 2017, sistemul de certificare a firmelor de proiectare și construcții din 2019, reluat în 2022)
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi
ales/aleasă:

fi

Accesul liber la profesie și garantarea dreptului la liberă practică
2. Asigurarea concurenței neîngrădite în proiectare și eliminarea factorilor care restrâng și distorsionează
piața (Sistemele de avizare, autorizare, atribuire a lucrărilor -licitații- favorizează corupția și concurența
neloială)
1.

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

C.

și

Presiuni asupra președintelui
colegiului director să-și centreze activitatea pe relația cu toate autoritățile
termenelor
autorizare
pentru respectarea
legale de avizare
2 Presiuni asupra președintelui și colegiului director să medieze între PMB și UAUIM deblocarea PUG-ului.
Crearea unei platforme online pentru culegerea opiniilor arhitecților privind regulamentele de urbanism
3 Presiuni asupra președintelui
colegiului director sa acționeze pentru deblocarea procedurilor legale de
aprobare sau respingere a PUZ-urilor
4 Înființarea unei platforme online în București pentru peer-review prelimina r consultărilor publice pentru
1

și

și

PUD-uri și PUZ-uri
5 Campanii de educare a populației
D.

ORDINUL ARHITECTI:

și

în anexele ad
Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere
1
procesul de organizare a conferinței
și îmi exprim acordul de a fi făcute pu
A

Data

*

Îi

dl
BRE

și potențialilor clienți privind proiectarea și construcțiile
În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este: preocupat de alte pros,
„A

MAdacă este

al

Semnăti

Parafa individuală

esare în

lico-îA

Octavian
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scop.
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indiferent
Arhitect cu drest “
comisie aleasă
numită
ral
d
cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014 "ZUTBTacm ențiunea dacăa au decăzut
din
lit.
al.
al.
din
29,
art.
filialelor
30,
potrivit
x) și art. 31,
(1),
prevederilor
funcţie
(9),
regulamentul-cadru
sau, după caz, art. al. (8) din ROF
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