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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele ZOTESCU ROBERT EUGEN
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 5707
Date personale: nr. tel./adresă e-mail amprenta.studio@gmail.com
Funcția pentru care candidez : MEMBRU ÎN CONSILIUL DE CONDUCERE AL FILIALEI BUCUREȘTI A
O.A.R
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:
Am petecut 16 ani in practica de arhitectura iar in ultimii 12 ani mi-am urmat pasiunea pe cont
propiu. M-am confruntat in toti acesti ani cu obstacolele oferite de un sistem birocratic ostil si inflexibil cat si
cu mercantilismul sec al unei comenzi publice lipsite de intelegerea rolului unui arhitect. Dupa toti acesti ani
am invatat cu greu lectia arhitecturii in romania. Imi doresc un Ordin care sa ofere profesiei de arhitect rolul
activ in societate atat prin aplicarea profesiei la cel mai inalt nivel cat si ca instrument de protectie sociala
asupra abuzurilor si a lipsei de etica. Simultan doresc sa fac parte dintr-un ordin care sa fie mediatorul
eficient al modificarilor legislative in domeniu cat si generatorul mecanismului de stabilizare a tarifelor
minime de proiectare. Fac parte dintr-o generatie care a prins atat perioada expansiunii agresive pre-criza
cat si perioada tensionata a anilor de dupa criza, stiu ce inseamna sa supravietuiesti pe cont propiu si
efortul titanic depus intr-un climat de compromisuri, specula si legislatie in continua schimbare. Vreau sa
fac parte din acel grup care decide sa puna profesia de arhitect pe pozitia ei de respect, profesionalism si
etica pe care trebuie sa le aiba in societate.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 Crearea unui platforme digitale de acces la modificarile in actele normative cat si o biblioteca digitala prin
care legislatia si normativele in vigoare sa fie rapid accesate de membrii OAR.
2 Eficientizarea procedurii de obtinere a autorizatiei de construire raportata la complexitatea proiectelor.
3 Asigurarea unei prezente active a breslei in elaborarea legislatiei si a normativelor din domeniu.
4 Stabilirea unui cadru clar, lipsit de ambiguitati pentru interventii in zone protejate sau asupra
monumentelor istorice.
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 Consultarea membrilor breslei prin conferinte si formuri deschise pentru stabilirea unui cadru de tarifare
minim a acelor lucrari cu gradul cel mai ridicat de solicitare.
2 Stabilirea impreuna cu autoritatile emitente a unor proceduri de avizare rapida raportate la complexitatea
lucrarilor.
3 Consultarea si atentionarea administratiei publice cu privire la abuzuri si incalcari ale legislatiei.
4. Dezvoltarea unei biblioteci digitale a normativelor si a legislatiei in vigoare.
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D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Organismul profesional care trebuie sa actioneze ca mediator intre societatea civila si arhitecti. Este
simultan un protector al intereslor de breasla dar si o interfata prin care nevoile societatii civile sunt
transmise arhitectilor.
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

27.04.2018

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

