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Motivele pentru care candidez la Consiliul Teritorial Bucuresti si National al OAR :  

 

 Dorinta si intentia conducerii actuale a OAR de a ne impune un plan de dezvoltare 

profesionala continua a fost scanteia care m-a determinat sa ma revolt impotriva acestui lucru 

si sa incep sa ma uit mai atent ce atributii are OAR si ce ar trebui sa faca. Declaratia domnilor 

Sturdza si Tiganas ca OAR nu este un sindicat si ca nu are in atributii apararea drepturilor 

arhitectilor in relatia cu autoritatile si insitutiile statului a fost picatura care a umplut paharul.  

 Consider ca dimpotriva, are exact aceste atributii, precum si acelea de participa la 

formarea unui cadru legislativ coerent si functional in domeniul nostru. Aceasta credinta  m-a 

determinta sa vreau sa ma implic in conducerea OAR.  

 Am absolvit Ion Mincu in 2004 ca sefa de promotie, am terminat un Master in 

Management Urban si  profesez ca arhitect in calitate de asociat la propriul meu birou de 

arhitectura de 12 ani.   

 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă: 

o Imbunatatirea cadrului legislativ in care operam.  

o Transformarea programului de dezvoltare profesionala continua din unul 

obligatoriu in unul facultativ dar atractiv si util.  

o Imbunatatirea si eficientizarea interactiunii on-line si of-line a membrilor cu 

filiala.  

o Micsorarea birocratiei in functionarea filialei.  

o Cresterea gradului de satisfactie a membrilor in relatia cu filiala.  

 

Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez  pentru atingerea 

obiectivelor propuse: 

o Participarea activa la grupurile de lucru pe legislatie.  

o Imbunatatirea programului de eliberare dovezi on-line. Implemementare platii 

cu cardul on line pentru asta.  

o Simplificarea procedurilor si formularelor ce tin de interactiunea arhitectilor cu 

filiala.  

o Eliminarea platii taxei OAR pentru mamele aflate in concediu de maternitate.  

o Micsorarea taxelor pentru arhitectii care au dreptul de semnatura suspendat 

la cerere.  

 

În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

 

O organizatie necesara care trebuie sa apere interesele mebrilor in relatia cu 

autoritatile si institutiile statului.  


