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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       

 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele   PETREA SERGIU CĂTĂLIN 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4704 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail  0724521761 / sergiu@tecto.ro  

Funcția pentru care candidez: MEMBRU AL CONSILIULUI TERITORIAL DE CONDUCERE OAR  

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

1. La Filiala Teritorială București funcția de Membru în comisia de disciplină în perioada 2014-2018 și cea 

mai importantă realizare a fost Participarea in grupul de lucru de investigare a colegilor suspectați de 

semnătură de complezență cu peste 150 dovezi de luare în evidență/ an. 

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 arhitect de 14 ani și profesez din 2004. Deși se constată o îmbunătățire, fundamental calitatea 

arhitecturii nu avansează într-un ritm susținut și favorabil pentru societate. Există o mare carență de 

profesionalism în practică, de la relația cu administrația și legislația învechită și contradictorie până la 

concurență neloială și corupție. Mai mult decât a garanta profesia, OAR trebuie să devină implicată activ în 

a gestiona problemele reale din viața profesională a membrilor săi, pentru că nu poate exista teorie în afara 

practicii. 

2.  Din 2004 sunt cadru didactic în cadrul UAUIM București și am urmărit activ modul în care se pun bazele 

viitorilor arhitecți. Există o diferență foarte mare între formarea academică și cerințele din viața profesională 

care are efect asupra calității arhitecturii în general. Trebuie ca OAR să transmită un feedback real și corect 

către mediul academic, astfel încât anii petrecuți pentru studiu să se dovedească utili în viitoarea profesie. 

3.  Am participat activ la toate dezbaterile referitoare la modificările metodologiilor si regulamentelor OAR, 

inclusiv cu observații și propuneri de corectare a acestora. Mare parte dintre ele nu au fost acceptate, mai 

ales din cauză că OAR este un organism destul de refractar la schimbări majore, așa cum necesită societatea 

de azi. 

 

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

1.  Implicarea activă în grupuri de lucru formate de OAR din membri cu experiență care să propună schimbări 

de legislație, armonizarea acesteia și simplificarea procedurilor. Spre exemplu, este inadmisibil să avem 

normative importante nerevizuite, vechi de mai mult de 15-20 ani. 

2. OAR trebuie să devină un organism eficient care să servească membrilor săi prin procese simple de 

prelucrare a datelor și de gestionare a profesiei. 

3.  OAR trebuie să devină un organism transparent în care resursele financiare considerabile să poată fi 

urmărite cu ușurință dacă sunt cheltuite în mod corect și favorabil profesiei. De asemenea OAR, daca își 

asumă rolul de promovare a profesiei prin organizarea de conferințe, concursuri profesionale sau de 

arhitectură, trebuie să devină un garant al egalității între participanți din care are de câștigat calitatea 

arhitecturii. 
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 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1. Organizarea unor grupuri de lucru care să inițieze și să susțină, alături de alți parteneri instituționali, 

modificarea și armonizarea legislației. 

2.  Organizarea unor grupuri de lucru care să inițieze discuții cu administrația pentru simplificarea procedurilor 

de proiectare și avizare. Ne dorim cu toții o arhitectură de calitate, nu doar dosare bine completate. 

3.  OAR trebuie să asigure membrii săi că poate impune planuri minime de calitate în exercitarea profesiei, 

că poate acționa activ pentru limitarea practicilor de semnătură de complezență și că va dezvolta metode 

clare și transparente de evaluare și gestionare a proceselor de acordare a dreptului de semnătură. 

 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

OAR este un corp profesional util în gestionarea practicii de arhitectură dar rigid în decizii, refractar la 

schimbare și cu o latență mare în asumarea unor decizii. Dacă ne dorim rezultate mai bune în viața 

profesională trebuie să transformăm OAR într-un jucător activ în societate. 

   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   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 


