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CONFERINTA FILIALEI TERITORIALE BUCURESTI
A ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA, Bucuresti 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele si prenumele STANCU DAVID
Membru în Filiala Bucuresti a O.A.R. având nr. T.N.A. 6998
Date personale: contact@davidstancu.com
Functia pentru care candidez Consilier in Consiliul Teritorial Bucuresti
Am detinut functii în foruri de conducere sau comisii*:
3. Nu am detinut nici o functie

A. Motivele pentru care candidez si care mă recomandă:
Am activat in arhitectura inca din studentie si de 4 ani sunt arhitect cu drept de semnatura. In cei 4 ani de
drepturi depline de arhitect si 3 ani de antreprenoriat m-am lovit de enorm de multe obstacole care s-ar
putea elimina destul de usor prin simplificarea birocratiei dar si de multe obstacole in care as fi avut nevoie
de sustinerea si consilierea breslei.
1. Doresc sa imbunatatesc functionarea O.A.R. ei relatia cu membrii sai – pana la urma O.A.R. este al
nostru in masura in care alegem sa ne implicam.
2. Doresc mai multa implicare a O.A.R. In societate – este greu sa razbesti de unul singur in relatia cu
clientii sau autoritatile, insa sustinerea din partea O.A.R. ar putea schimba asta.
3. Dorinta de a trai intr-un oras proiectat si nu aparut la intamplare – un O.A.R. activ la nivelul societatii
poate influenta pozitiv dezvoltarea orasului, poate activa societatea ca sa isi ceara drepturile la un spatiu
construit cu grija, poate populariza bunele practici in randul locuitorilor.
4. Am energia necesara pentru a realiza proiectele pe care le propun, sunt o persoana calma si nu ma dau
batut usor.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. Sustinerea arhitectilor in fata administratiilor locale – stiti la fel de bine ca mine ca de multe ori relatia cu
Primariile poate fi incordata din cauza ca se cer documentatii cand nu este cazul, ca se iau decizii arbitrare
si ca de multe ori se speculeaza necunoasterea legii de catre client.
2. Accesibilitate sporita la serviciile O.A.R.
3. Implicarea O.A.R. in societate
C. Activitătile concrete pe care intentionez să le propun si/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1. In cazul cererilor ce depasesc cadrul legii din partea administratiilor locale, O.A.R. poate emite un punct
de vedere citand legea in sprijinul arhitectului. Desi non-binding, un punct de vedere sau un comunicat al
unei asociatii profesionale poate schimba optica administratiilor locale tocmai prin faptul ca nici clientul si
nici arhitectul lui nu mai sunt nici dezinformati si nici singuri in relatia cu Primaria.
2. Obtinere/plata Dovada O.A.R. online / plata taxa anuala O.A.R. Online – in 2018 nu exista nimic
mai simplu sa platesti online cu cardul, cu portofelul electronic sau orice alte modalitati de plata (ex.
PayPal). O.A.R. In momentul de fata este undeva la jumatatea drumului si trebuie sa ajunga in
momentul in care asemenea trivialitati administrative sa nu mai trebuiasca facute in persoana.
3.
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3. Sustinerea punctelor de vedere ale O.A.R. in media / informarea populatiei prin initiative civice, intruniri,
expozitii, workshop-uri – O.A.R. are o prezenta mult prea discreta in spatiul public pana si pentru arhitecti.
O.A.R. trebuie sa fie mult mai activ in a face critica deciziilor care se iau pentru oras, in a oferi alternative si
in a oferi exemple de buna practica atat din Romania cat si din strainetate. De asemenea O.A.R. ar trebui
sa se implice mai mult in promovarea profesiei prin sustinerea initiativelor civice locale, prin intruniri cu
locuitorii din zone in care sunt probleme, prin expozitii in care sa se prezinte istoria locului, alternative
pentru situatia prezenta, posibile planuri de dezvoltare, exemple, etc.
Fiindca suntem in 2018, activitatea O.A.R. nu trebuie sa ramana pe site-ul propriu, trebuie sa fie
promovata puternic in media indiferent de afinitati. Scopul este ca mesajul sa ajunga la toate categoriile de
cetateni.
D. În opinia mea Ordinul Arhitectilor este:
- cadrul in care arhitectii se pot organiza pentru a face fata provocarilor meseriei, se pot sustine reciproc
daca relatia cu administratia sau clientii devine incordata, isi pot acorda consultanta unii altora pe orice
probleme legate de practica (atat legate de profesie dar si de conducerea propriei afaceri).
- societatea profesionala care are rolul de a interveni public in cazul in care bunele practici nu sunt
respectate;
- Înteleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere si în anexele acesteia sunt necesare în procesul
de organizare a conferinsei si îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop.

Data

Semnătura

Parafa individuală

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Na?ional în mandatul 2014-2018 fac men?iunea dacă au decăzut din
func?ie potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) ?i art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF

