CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI A OAR
București 12 mai 2018

SCRISOARE DE INTENȚIE

ALEXANDRU NICOLAE PANAITESCU
arhitect, promoţia 1974 a IAIM
membru UAR din 1977, membru fondator al OAR, drept de semnătură din 2001
Între 1976-1993 am făcut parte din echipa de proiectare a metroului bucureştean. Am fost şef
de proiect şi autorul părţii de arhitectură la staţiile de metrou Ing. C. Georgian, Piaţa Sudului şi
Aviatorilor. Am mai colaborat la proiectarea staţiilor Piaţa Unirii-1, Crângaşi, Piaţa Romană,
Depoul Militari ş.a. Din 1990 am propriul birou de arhitectură, unde în colaborare cu arh. Rodica
Panaitescu elaborez proiecte pentru locuinţe individuale, birouri etc.
PUBLICAŢII (selectiv) - Ghid de proiectare din volumul Exercitarea profesiei de arhitect editat de
OAR în 2005 şi 2006; Obţinerea autorizaţiei de construire (în colaborare), Editura Raabe, 2006;
Remember Mănăstirea Văcăreşti, Editura Simetria, 2008; De la Casa Scânteii la Casa Poporului.
Patru decenii de arhitectură în Bucureşti 1945-1989, Editura Simetria, 2012.
Am deţinut funcţii în forurile de conducere sau comisii ale OAR,
la Filiala Teritorială București:
- membru în Comisia Teritorială de Disciplină între 2001-2006, membru în CT 2006-2014 şi
vicepreşedinte al Filialei 2010-2014, iar cea mai importantă realizare a fost sprijinirea achiziţionării
unui sediu proprietatea Filialei şi organizarea în octombrie 2013 - aprilie 2014 a concursului pentru
amenajarea şi consolidarea sediului din Str. Sf. Constantin 32;
la Ordinul Arhitecţilor din România:
- membru în CN în perioada 2002-2010 și 2014-2018, iar cea mai importantă realizare a fost
elaborarea şi editarea secţiunii Ghidul de proiectare din volumul Exercitarea profesiei de arhitect,
publicat de OAR în 2005 şi 2006 ş.a.

Funcțiile pentru care candidez: membru în CT al FTB a OAR şi în CN al OAR
I - Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
- experienţa profesională şi cunoaşterea aspectelor care privesc exercitarea profesiei de
arhitect;
- experienţa acumulată în gestionarea problemelor specifice Filialei şi OAR;
- continuarea unor acţiuni legate mai ales de îmbunătăţirea legislaţie şi pregătirea profesională.
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II - Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales:
- monitorizarea derapajelor în dezvoltarea urbană a Bucureştiului;
- monitorizarea modificărilor legislative în domeniul profesional şi formularea de propuneri;
- sprijinirea documentării arhitecţilor, ca principală premiză a pregătirii profesionale
permanente;
- stabilirea unor relaţii de colaborare cu UAR, în primul rând pentru rezolvarea problemelor
urbane ale Bucureştiului, dar mai ales pentru realizarea unor proiecte/programe comune,
acţiuni pe care le consider ca pe o condiţie esenţială pentru credibilitatea comunităţii
arhitecţilor.
III - Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez pentru atingerea
obiectivelor propuse:
- formarea unui grup de lucru de tip „Observator urban” (eventual în colaborare cu UAR sau
prin preluarea brand-ului de la UAR) care să monitorizeze derapajele dezvoltării urbane,
incusiv continuarea programului „Raport pentru Bucureşti”;
- participarea la un grup de reflexie legislativă pentru pregătirea unor propuneri de
îmbunătăţire a legislaţiei profesionale, în primul rând L. 184, L. 50 ş.a.;
- elaborarea unui ghid de bună practică adresat cu precădere firmelor de proiectare mici şi
mijlocii (BIA), înfiinţate mai ales de către tineri, reluând într-o formă actualizată ghidurile din
2005, 2006;
- refuncţionalizarea bibliotecii Filialei, în primul rând prin deschiderea sa pentru membrii, cât şi
fişarea digitală a fondului existent de carte şi sporirea acestuia, în condiţiile spaţiului nou creat
în sediul din Str. Sf. Constantin;
- reactivarea parteneriatului cu editurile şi redacţiile publicaţiilor de arhitectură pentru
popularizarea acestora, inclusiv refacerea/reorganizarea standului de prezentare bibliografică
şi a punctului de informare generală care trebuie să existe obligatoriu în holul Filialei;
- stabilirea cu UAR a unui parteneriat cu obiective concrete de realizat în comun;
- constituirea la nivelul OAR a unui centru de conservare şi studiere a memoriei profesiei de
arhitect, ca o componentă importantă a pregătirii profesionale permanente, cât şi pentru
promovarea în spaţiu public a patrimoniului construit din România şi a principalilor arhitecţi
care l-au creat.
În opinia mea Ordinul Arhitecților este o necesitate şi o şansă pentru buna exercitare a
profesiei, cu toate disfuncționalitățile de moment care mai apar. Existența OAR, alături de
UAR, ne oferă un mare avantaj, în primul rând de pestigiu, față de toate celelalte profesii
implicate în activitatea de dezvoltare urbană şi investiții, pe care trebuie să-l valorificăm la
adevăratul său potențial.

arh. Alexandru Nicolae Panaitescu

mai 2018

2

