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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       

 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele GEORGESCU MARIA-CRISTINA 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4797 

Funcția pentru care candidez MEMBRU CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL BUCURESTI, 

MEMBRU AL CONSILIULUI DE CONDUCERE NAȚIONAL AL O.A.R.    

 

 A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

Avem o profesie complexa, solicitanta, uneori epuizanta, care are nevoie de pasiunea noastra pentru a o 

putea duce pana la capat, pasiune hranita de momentul creatiei si de satisfactia edificarii reusite a 

proiectelor noastre. Din pacate acest moment al creatiei, din cauza lipsei de timp, devine “secunda”. Pentru 

ca timpul este furat de birocratie, de lupta cu procedurile de avizare sau avizatorii obositi/ obtuzi, iar putinul 

timp care mai ramane pentru a ne face treaba se imparte (uneori) in prea multe proiecte (deseori) nu 

suficient de bine platite. As dori sa traiesc ziua in care nu ne mai pierdem vremea cu birocratia, in care 

autoritatile ne ajuta sa ne facem treaba, ziua in care sa avem un tarif minim de proiectare, care sa ne 

permita relaxarea de a face proiecte de dragul proiectelor, nu pentru a avea un trai decent. Aceea va fi ziua 

in care secunda creatiei va deveni moment al creatiei, iar profesia noastra va fi onorata ca atare. Am ajuns 

dupa ani de experienta profesionala in pozitia de a privi cu realism toate etapele procesului de proiectare, 

cunoscand acum tot ce inseamna acest drum, de la cerintele pietii, realitatile executiei, legislatia in 

domeniu, relationarea cu autoritatile, responsabilitatile arhitectului, astfel incat ma simt in masura sa 

contribui activ la schimbarea in bine a vietii de architect. 

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

Eficientizarea procesului de proiectare prin simplificarea birocratiei astfel incat timpul de avizare sa fie 

redus, fara a altera nivelul de verificare a documentatiilor. Un sistem de avizare mai facil si diferentiat in 

functie de categoria lucrarii ar incuraja demararea procesului de autorizare pentru investitori dezarmati de 

dificultatea acestuia, astfel incat sa fie asigurata calitatea si siguranta edificiilor. 

Stabilirea unui tarif minim de proiectare care sa ajute la pastrarea unei decente profesionale si care sa fie 

in conformitate cu responsabilitatile pe care ni le asumam. Competitivitatea ar fi in acel moment o 

rezultanta a profesionalismului fiecaruia, nu masura compromisului pe care il face un arhitect in stabilirea 

onorariului.      

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

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

Realizarea de propuneri si sustinerea lor in ce priveste realizarea unui sistem simplificat de avizare/ 

autorizare, imbunatatirea comunicarii cu forurile avizatoare, implicarea In modificari legislative, realizarea 

cadrului legal al unui tarif minim de proiectare. 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Organizatie profesionala a breslei arhitectilor, cu rol de a ajuta la asigurarea calitatii profesiei de architect, 

prin sustinerea membrilor acesteia in ce priveste orice aspect care tine de exercitarea meseriei. Prin 

implicarea pro-activa a organizatiei in sistemul complex pe care il presupune desfasurarea activitatii de 

architect, O.A.R. poate avea rolul pozitiv de a contribui la realizarea unui fond construit cu o calitate 

superioara, spre bunastarea atat a comunitatii cat si a arhitectilor.    


