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CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele: Popescu Vlad George
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 1815
Date personale: nr. tel./adresă e-mail: 0723 511 691 / arh.vlad@yahoo.com
Funcția pentru care candidez: Membru în Consiliul Teritorial
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de ……………….....în perioada ………………….. și cea mai
importantă realizare a fost ………………………………………………......................................
2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de ……………… în perioada …………………și cea mai
importantă realizare a fost …………………………………………………............................
3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 Sunt adeptul necesității evoluției permanente, coerente, a mediului construit, în armonie cu moștenirea
trecutului și necesitățile prezentului, prin creșterea constantă a nivelului calității actului de arhitectură
2 Am credința fermă că este posibilă realizarea, prin educație, a masei critice la nivelul societății care să
permită schimbarea fundamentală a modului în care sunt percepute profesia noastră și valoarea obiectului
de arhitectură
3 Consider că este absolut necesară îmbunătățirea mecanismelor care să filtreze, prin prisma calității,
expertiza profesională pe care breasla noastră o pune la dispoziția beneficiarilor
4 Pe parcursul carierei m-am confruntat, la fel ca mulți alți colegi, cu lipsa unei legislații coerente care să
reglementeze domeniul construcțiilor
Sunt absolvent al Institutului de Arhitectură Ion Mincu din București și arhitect cu drept de
semnătură din anul 2003. Am început să profesez în cadrul propriului birou de arhitectură începând cu anul
2001, activitate neîntreruptă până în prezent. De-a lungul carierei am ales de fiecare dată integritatea și
calitatea înaintea compromisului.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 Impunerea arhitecturii ca subiect activ de dezbatere la nivelul societății. Creșterea numărului, calității și
impactului prezenței arhitecților în mijloacele media și spațiul public, atât ca breaslă cât și individual.
Prezența arhitecturii ca subiect activ și consistent de dezbatere la nivelul societății.
2 Implicarea OAR București în protejarea patrimoniului construit al capitalei
3 Îmbunătățirea cadrului legislativ și simplificarea/eficientizarea procedurilor administrative
4 Colaborarea cu asociațiile profesionale din domeniul arhitecturii, urbanismului și construcțiilor
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
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1 Continuarea sensibilizării bucureștenilor și autorităților locale cu privire la beneficiile adoptării competițiilor
de arhitectură ca instrument de selecție a proiectelor cele mai valoroase pentru investițiile de anvergură și
factor esențial privind creșterea calității mediului construit și, implicit, a calității vieții sociale.
2 Inițierea și sprijinirea demersurilor privind eliminarea lipsurilor, ambiguităților și contradicțiilor din actele
legislative și normative ce privesc domeniul nostru de activitate. Colaborarea cu autoritățile locale și factorii
politici de decizie în vederea simplificării procedurilor de avizare și autorizare prin reorganizare,
eficientizare, digitizare și digitalizare.
3 Promovarea activă și creativă a acestei profesii în rândul elevilor din instituțiile de învățământ primar și
secundar bucureștene, prin susținerea de conferințe și distribuirea de materiale de prezentare, atât fizic cât
și prin mijloace de comunicare electronică, alături de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.
4 Participarea în grupurile de lucru care, în urma colaborării colegiale cu celelalte filiale OAR, UAR, RUR și
asociațiile profesionale din construcții, vor concretiza planul de acțiune în vederea atingerii scopurilor
comune.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
obligat să apere și să promoveze arhitectura de calitate, să trezească și să mențină interesul public față de
acest subiect, să coordoneze adoptarea la nivel legislativ a cadrului coerent necesar dezvoltării durabile a
fondului construit, să protejeze imaginea și drepturile arhitecților.
 Înțeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop.

Data

05.05.2022

Semnătura

Parafa individuală

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din
funcție potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF
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