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Evenimentul este insotit de printul unul catalog al cladirilor care fac parte din „turneu”, astfel incat oamenii 
sa isi poata alege locurile pe care sa le viziteze. Mi se pare ca arhitectura „traita” fata de cea experimentata  
strict prin intermediul imaginii, a fotografiilor, e mult mai convingatoare si mai aproape de realitatea 
proiectului. 
3.  As propune infiintarea unui „think tank” care sa abordeze problema relatiei intre arhitecti si 
administratiile publice locale cu toate aspectele ei si sa gandeasca niste modele viabile, niste propuneri 
concrete, posibil de realizat, care sa poata sa fie ulterior discutate cu autoritatile locale in vederea 
implementarii lor. De asemenea cred ca Ordinul ar trebui sa aiba o prezenta mult mai importanta la nivel 
politic, cu lobby pentru lucrurile care ne intereseaza si ne afecteaza. Nu e vorba de afiliere politica in nici un 
caz, ci doar de a fi prezenti si a se tine cont de opiniile si nevoile noastre. 
 

D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Ordinul Arhitectilor este o organizatie profesionala care, avand grija de membrii sai, are grija de societate. 
Este de asemenea organizaria care guverneaza intreaga activiate a arhitectilor si legatura lor cu 
autoritatile. Este interfata noastra si fata de ceilalti cetateni si fata de stat. Tocmai de aceea, Ordinul este o 
organizatie care ar putea, si ar trebui, sa aiba un cuvant mult mai greu de spus in tot ceea ce tine de spatiu 
construit si de politici urbane, pentru ca aceste lucruri vizeaza calitatea vietii tuturor si nu trebuie lasate in 
voia unor nespecialisti. 

 

 

X   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 


