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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele BACIU SMARANDA
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.__2953
Date personale: nr. tel./adresă e-mail__0746052662 / baciusmaranda@gmail.com _____
Funcția pentru care candidez ________membru în Consiliul teritorial OAR București _______________
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de ……………….....în perioada ………………….. și cea mai
importantă realizare a fost ………………………………………………......................................
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. Vreau sa contribui la simplificarea vieții profesionale și la creșterea prestigiului profesional al arhitecților;
2. Vreau o prezență cu impact real, fără presiuni de ordin politic sau financiar și corect remunerată a
arhitecților in administrația publica;
3. Vreau implicarea OAR în debirocratizare, digitalizare, clarificare legislativă a profesiei;
4. Vreau ca OAR București sa participe direct la calitatea vieții în București, vreau o relație permanentă și
CONSTRUCTIVĂ cu Administrația locala București.
Sunt arhitect cu drept de semnătură din anul 2003, din momentul obţinerii diplomei de arhitect am lucrat
exclusiv în proiectare ( cu specializare în restaurarea monumentelor istorice), am o lungă experienţă privind
problemele cu care se confruntă arhitecţii în exercitarea profesiei şi cunosc bine ”cealaltă parte a baricadei”
– beneficiarii privați și, bineînțeles, statul! – așteptările, frustrările și slăbiciunile lor în relația cu arhitectul.
Cred cu tărie că este momentul unei redefiniri a poziției arhitectului în grupul celor implicați în gestionarea
spațiului construit. Cred cu tărie în mai multă arhitectură și mai puțină birocrație. Cred cu tărie că meseria
de arhitect poate să redevină o meserie creativă , recunoscută și apreciată ca atare la toate nivelurile
societății.

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. Comunicare permanentă și transparență în relația cu membrii ;
2. Stabilirea unor punți de legătură permanent deschise și active cu PMB și primăriile de sector ;
3. Digitalizarea completa a procedurilor OAR București ;
4. Sprijin real și continuu pentru membrii OAR (consultanta juridică, profesională, sprijin direct în spețe
conflictuale ale arhitecților cu administrația publică și locală)
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C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 . Transformarea SIOAR într-un portal activ, ușor de utilizat și accesibil pentru toți membrii, înființarea unui
forum deschis pentru comunicări și dezbateri permanente on-line între membri, precum și comunicări
lunare, bilaterale, privind activitatea OAR;
2 . Înființarea unui grup de lucru permanent pentru relația cu administrația locală; deschiderea canalelor de
comunicare profesională corectă, permanentă cu administrația locală și cooptarea arhitecților șefi și a
arhitecților care activează în administrația publică pentru a-i sprijini, consilia și totodată pentru a promova
agenda OAR.
3 . Definirea priorităților legislative necesar de modificat și completat la nivel de București și înființarea
grupurilor de lucru pentru demararea acestor inițiative, cu agendă și termene clare.
4 . Asigurarea serviciilor de consultanță juridică pentru membri și pentru inițiativele legislative propuse de
OAR prin cooptarea unei firme sau a unui grup puternic de specialiști în domeniu.

D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:




Garantul echilibrului între interesele profesionale ale membrilor și interesele societății în ansamblu;
Vocea puternică și clară a arhitecților în spațiul public;
Cel mai important partener al administrației în gestionarea spațiului construit.

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

