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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele Mihai Munteanu
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4957
Funcția pentru care candidez MEMBRU IN CONSILIUL TERITORIAL DE CONDUCERE AL OAR
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)
A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
Este prima oara cind incerc sa ma implic in modul de functionare al OAR. Desi am studiat in Elvetia,
am decis acum 15 ani sa ma intorc in tara pentru a profesa. Trecusera doar 12 ani de la Revolutie si piata
de arhitectura si de constructii in Romania era la inceput. Consideram atunci ca ar fi interesant sa fac parte
si sa imi aduc contributia la dezvoltarea unei piete de arhitectura tinere. Din pacate, evolutia tarii si a breslei
nu a fost cea pe care mi-am imaginat-o iar pozitia si imaginea arhitectilor in societate astazi nu este una
onoranta.
Cred ca experienta in proiectare, atit in strainatate cit mai ales in tara unde am practicat in mai multe
birouri de arhitectura si de 12 ani in biroul propriu, mi-au dat uneltele de care am nevoie pentru a-mi aduce
aportul la imbunatatirea modului de functionare interna al OAR cit si a modului in care acesta ar trebui sa fie
perceput din afara.
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B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales:
Imbunatatirea relatiei dintre conducerea OAR si membrii organizatiei prin transparentizarea
procesului decizional in cadrul conducerii OAR, precum si prin implicarea membrilor in stabilirea
obiectivelor pe care conducerea OAR trebuie sa le indeplineasca.
Imbunatatirea relatiei OAR cu administratia locala si transformarea OAR intr-o organizatie a carei
parere sa fie luata in consideratie de catre aparatul legislativ local si national.
Clarificare situatiei DPC (Dezvoltarea Personala Continua) si stabilirea unui sistem in care aceasta
sa joace un rol in imbunatatire calitatii produsului de arhitectura.
Clarificarea si imbunatatirea modalitatii de tarifare a proiectelor de arhitectura.
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
Infiintarea unei platforme on-line (sau imbunatatirea celei existente) care sa ajute atit la informarea
membrilor in legatura cu deciziile Consiliului National cit si sa permita votul electronic.
Implicarea OAR in nominalizarea specialistilor si sustinerea lor atit in comisiile tehnice din
administratia locala cit si in comisiile tehnice de pe linga ministerele care legifereaza in domenii cu
impact asupra pietei de proiectare de arhitectura si constructii.
Organizarea de cursuri si conferinte, eventual in colaborare cu alte organizatii profesionale si
universitati, care sa se inscrie unui sistem de Dezvoltare Persoanal Continua.
Studierea unei modalitati, interne OAR, de a imbunatatii modalitatea actuala de tarifare.

D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: o organizatie profesionala care a fost creata pentru a
reglementa modul in care se face proiectarea de arhitectura in Romania, si care acum trebuie sa evolueze
pentru a reprezenta si sustine pozitia arhitectilor in societate in timp ce asigura membrilor modalitati de a-si
imbunatatii si dezvolta calitatile profesionale individuale.

