FILIALA TERITORIALẶ BUCUREȘTI
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Motivele pentru care candidez pentru Președenția OAR București
Ordinul Arhitecților, și în special filiala teritorială București, nu și-a îndeplinit menirea în ultimii 4-8 ani: slabă
participare și dezinteres în colaborarea cu autoritățile publice, dezinteres pentru profesie și pentru arhitecții
care activează liberal, dezinteres față de problemele stagiarilor și tinerilor arhitecți care demarează în viața
profesională și vor să se înscrie la Ordin, angajarea unor cheltuieli nejustificate, implicarea în susținerea unor
acțiuni publice de contestare cu efect în mass-media de scandal, cu intenția de a acoperi perfomanțele slabe
ale organizației.
Având experiența de manager confirmată în conducerea unei instituții publice de cultură, având propriul meu
birou de arhitectură, fiind cadru didactic la UAUIM de 18 ani, o experiență profesională internațională de 10
ani la Paris, unde am lucrat și mi-am făcut și studiile de arhitectură și de master în urbanism, am decis că
este momentul să îmi asum sarcina conducerii Ordinului la nivelul Capitalei, cu acordul confraților mei.

Obiectivele sumare pe care le am în vedere:
- Auditarea activității instituției în raport cu ultimele mandate;
- Îmbunătățirea comunicării cu membrii Ordinului cu privire la problemele cu care se confruntă meseria de
arhitect azi;
- Instituirea unui mod eficient de comunicare și conlucrare cu autoritățile în vederea îmbunătățirii activității
de autorizare, avizare etc.
- Participarea activă la procesele de legiferare din zona noastră de interes;
- Stabilirea de parteneriate cu celelalte organisme sindicale și/sau patronale, insituții de invățământ, alte
organizații din domeniul artei și creației;
- Participarea activă la toate demersurile întreprinse la nivelul Ordinului Național cu privire la modificarea
regulamentelor, elaborării Planului DPC într-o formă acceptabilă pentru toți membrii, reformarea modului de
funcționare al OAR la nivel teritorial, instituirea unei colaborări susținute cu organismele reprezentative ale
inginerilor, urbaniștilor, sociologilor, etc.
- Pregătirea unui pachet de propuneri cu privire la posibilitatea realizării unui regim unic de asigurare
profesională pentru arhitecți;
- Reducerea fenomenului semnăturii de complezență și a concurenței neloaiale între membrii.

Activități concrete pe care intenționez să le realizez:
Organizarea de întâlniri lunare cu autoritățile centrale și/sau locale, crearea unei platforme on-line pentru
dezbateri publice cu membri OAR despre problemele curente și de interes general, care să permită și
consultarea lor, transparența decizională a CT prin publicarea deciziilor spre dezbatere, pregătirea pachetului
de măsuri pentru realizarea unei asigurări profesionale unificate și variabile, implementarea unor măsuri în
vederea susținerii și organizării Planului DPC pe termen mediu în interesul membrilor, înființarea unor comisii
de specialiști pe domeniile de interes: cultură, exercitarea dreptului de semnatură, legislativ etc., cât și
realizarea unui audit financiar și economic.

În opinia mea, Ordinul Arhitecților este singura organizație profesională în măsură să
organizeze, să reglementeze și să eficientizeze funcționarea profesiei de arhitect și să susțină creșterea
calității și stimularea creației arhitecturale.

