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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele _______Grigorescu

Ovidiu Laurenţiu________

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.__2644__
Date personale: nr. tel./adresă e-mail___0723 538 189

ovidiu.grigorescu@gmail.com_

Funcția pentru care candidez __________________________________________________
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de ……X…….....în perioada ………………….. și cea mai
importantă realizare a fost ………………………………………………......................................
2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de ……X……… 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 …nevoia in OAR de experienta cu organizatii de tip democratic si institutional (pe care eu o am)….
2 …nevoia in OAR de lucru pe un sistem major, director cu prioritati si urgente, structurat….
3 …lucrul cu metode specifice de comunicare directa cu oamenii si implicare a lor..
4 …nevoia noastra de a avea o voce care sa conteze in societate…
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 …clarificarea in sistem a rolului OAR si a structurii sale sistemic …
2 …eficientizare metode de lucru cu implicare a membrilor…
3 …comunicare orientata pe rezultate…
4 …readucerea OAR si membri impreuna…
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 realizarea unui sistem de comunicare directa cu membri cu metode specifice domeniului social-politic
2 implementare a unui sistem de referinta pe care sa luam toate deciziile…
3 schimbarea metodei de lucru in GL pentru eficientizare si transparenta dupa modelul open sorce …
4 …implementarea unor proiecte de comunicare catre publicul larg orientate pe rezultate si prezenta…
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
…

OAR este o organizatie cu caracter special:
1. caracter de institutie ,
intemeiata prin lege, cu caracter de obligativitate,
cu un anume serviciu public delegat catre ea si gestionarea unui drept (fenomen de licentiere)
implicit cu obligatii de functionare deschisa si conforme cu reguli mai stricte ale statului
nevoi structurate specifice, de a avea
2. caracter democratic, cu structura de reprezentare si vot,
cu obligatia de a asigura accesul la participare sau decizie
cu obligatii implicite de reprezentare si transparenta
mod de lucru deschis, public, (catre cei ce compun organizatia)
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cu nevoie de capacitate de lucru cu membrii in mod direct (asemanator sistemelor politice mai degraba)
cu nevoie de gestiune a relationarii cu mii de oameni si implicare a lor
3. caracter liber, non guvernamental
cu independenta fata de stat, institutile statului si deciziile lor
cu structura libera, independenta de superiori sau institutii
cu rol social si cultural, implicit, datorat tipului de breasla
cu nevoie de transparenta maxima catre societate
cu nevoie de prezenta mare in zona civila a societatii, o voce necesara
cu mod de lucru activ, specializat, coerent si initiative (asemanator ONG)
Aceste caractere cumulate traseaza niste obligatii, nevoi si un loc anume al OAR in comunitate,
fata de profesionisti si fata de autoritati.
Indiferent de anume nuantari ale directiei, ale sensului si limitelor drepturilor, indiferent de anume
politici sau programe, acest caracter constituie o grila, acele axe structurale pe care putem discuta si face
organizatia functionala, eficienta si, pana la urma, un avantaj si o valoare adaugata pentru breasla si pentru
comunitate.
Voi detalia acest caracter in mod public in documente mai ample si in afara si in OAR pentru a clarifica
schema structurala si pentru a deveni util in dezbateri si structurarea actvitatii …
…..
 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

26,04,2018

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

