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Dragi colegi arhitecți,
Dar vedem tot mai multe construcții frumoase,
proiectate de unii dintre noi, în ultimii ani. Relația a
început să meargă, exemple bune sunt tot mai
frecvente.

Nemulțumit de OAR, ca mulți dintre Dvs., am ales sămi văd de treaba mea, ani în șir. Anul trecut însă,
inițiativa acelui Plan Național de Dezvoltare
Profesională Continuă mi s-a părut mult prea mult.
Am avut surpriza ca peste 1000 de arhitecți să-mi
semneze scrisoarea de protest, apoi am văzut cum
chiar parte dintre cei care permiseseră să se ajungă
aici,s-au împotrivit măsurilor propuse de Conducerea
OAR la Conferința Extraordinară. Cumva, incredibil,
începem să devenim o comunitate. Acum avem
nevoie de OAR să ne fie casă.
Cred că situația actuală a arhitecturii are o cauză
profundă. Încă plătim faptul că timp de 40-45 de ani
relația dintre noi, arhitecții, și restul societății a fost
distrusă de experimentul comunist.
Ne-am trezit în anii 90 neștiind să discutăm cu
„beneficiarul”, după cum nici acesta nu știa prea bine
ce este acela un arhitect. Am descoperit că aproape
nimeni nu mai proiectase o casă. Dornici de
apropiere, am fost deopotrivă dezamăgiți.

În același timp, simțim tot mai acut cum birocrația și
corupția ne apasă. Trebuie să sacrificăm timp prețios
pe holurile primăriilor, „întocmind documentații”
stufoase.
Cred că trebuie să ne petrecem mai mult timp
proiectând și documentându-ne, învățând, pentru
proiectele în curs.

Cred că trebuie să ne bazăm mult mai mult pe
experiența colegilor, să ne creăm un cadru potrivit
pentru acest schimb de experiență, de înaltă ținută,
cu rigori academice.
Cred că trebuie să ne îmbunătățim relația cu clienții și
să fim un vector de schimbare pentru întregul sector
al construcțiilor și urbanismului.

Cred că trebuie să promovăm concurența liberă și
onestă între noi, oferind astfel servicii de calitate, dar
accesibile, societății aflate, la rândul ei, în
reconstrucție.
Actuala Lege 184 ne dă suficientă libertate de
mișcare pentru a rezolva parte dintre probleme prin
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forțe proprii. Pentru restul avem nevoie de o
legislație nouă în autorizarea și controlul calității
construcțiilor, în urbanism.
E datoria noastră să identificăm problemele, să
oferim soluții, să propunem legi noi, mai bune. Vom
avea nevoie de opinia publică, de aliați între
milioanele de clienți, ingineri, constructori, practic a
întregii societăți implicate, direct sau indirect, în
sector.
Pentru a obține adeziunea societății, va trebui ca noi
să fim coerenți și articulați. Îmi doresc, înainte de
orice, o dezbatere profundă, între arhitecți, pentru a
ne putea defini viitorul, pentru a putea propune acest
viitor întregii societăți.
Cu prietenie,
Octavian Ungureanu

OAR.Votul direct

Problemă

Aplicarea măsurilor

Consultare și Dezbatere
(forum online)

(Consiliul Director)

1. CONSULTAREA ARHITECȚILOR ȘI DEZBATERI PUBLICE.
Arhitecții trebuie să hotărască ce se întâmplă cu OAR. Conducerea Ordinului nu mai trenuie
să fie ruptă de realitățile arhitecților. Aceștia trebuie să hotărască ce probleme sunt
prioritare, ce soluții trebuie adoptate.
2. VOTUL DIRECT, ELECTRONIC
În privința alegerilor, sistemul de vot electronic trebuie inclus într-o revizie a Legii 184.
Ca nivel consultativ, votul electronic poate și trebuie să fie implementat cât mai repede.
SIOAR permite din punct de vedere tehnic aceasta.

Votul online poate fi integrat într-un sistem de luare a deciziilor, astfel încât Consiliul
Național, Colegiul Director și Președintele să știe permanent care sunt opțiunile arhitecților,
astfel încât măsurile decise să se conformeze acestora.
Aprobarea proiectului

Vot online (alegerea
unei soluții)

(Consiliul Național)

Proiect privind
aplicarea soluției alese
(Președinte)

Un sistem incluzând consultarea, dezbaterea și votul electronic poate fi un mod care să
asigure și un feed-back real. Acest mecanism va permite adoptarea unor măsuri care să fie
sustenabile, măsurabile, realizabile, realiste, ancorate în timp.

Filiala Brașov-Covasna-Harghita a testat deja un sistem de vot electronic care permite
delegaților săi din Consiliul Național să cunoască opțiunile colegilor din teritoriu.
Participarea la decizii va permite unui număr tot mai mare să-și afirme cu responsabilitate
ideile și va aduce mize reale dezbaterii publice.

Să votăm ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, nu texte stufoase cu regulamente!
Votul tehnic, pe articole, amendamente poate fi astfel rezervat forului legal al Ordinului, Consiliul Național.
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Bibliotecă
online

Activitate
academică

•Legislație și normative
•Literatură tehnică
•Publică articole tehnice, de teoria și istoria arhitecturii
•Ghiduri pentru clienți, articole informative pentru publicul
larg

•Articole peer-reviewed
•Traducere literatură de specialitate
•Teme de cercetare științifică și de specialitate
•Cursuri și literatură de specialitate

Standardizare
și
Reglementare

•Evaluarea cadrului normativ și de reglementare actual.
Propuneri de simplificări, abrogări, comasări.
•Ghiduri tehnice și ilustrative pentru aplicarea normativelor.
•Standarde pentru aplicarea unitară a legislației. De exemplu,
conținut și tip de redactare pentru DTAC/PAC, memorii
tehnice șamd

Informatizare

•Soft întocmire memorii tehnice, formulare tip, cereri,
formate standard.
•Softuri pentru calculul coeficientului global de izolare
termică G, Scenarii de siguranță la foc.
•Colectare + centralizare date economice.

Proiectare, Documentare,
Dezvoltare Continuă
NORMATIVE ȘI LEGISLAȚIE
Mai ales birourile mici au dificultăți în accesarea și implementarea legislației și
normativelor tehnice, dar și în realizarea unei bune documentări tehnice și de
specialitate.
LITERATURA TEHNICĂ
Literatura tehnică și de specialitate este extrem de săracă, adesea învechită.
Traducerile cărților, articolelor de specialitate, a normativelor sau ghidurilor din alte
limbi sunt practic inexistente.
Oferta de cursuri postuniversitare este mult prea mică. Cursurile din mediul privat
sunt chestionabile din punctul de vedere al acurateții științifice, fiind, cu precădere,
evenimente de marketing ale producătorilor și furnizorilor de materiale de construcții.
CERCETARE
Cercetarea este aproape exclusiv apanajul inginerilor, iar breasla arhitecților nu
lansează teme de cercetare.
Arhitecții publică prea puține materiale legate de experiența proprie în proiectare, de
situațiile uzuale sau excepționale. Schimbul de experiență între arhitecții practicanți
este limitat la consultările individuale.
OAR trebuie să creeze cadrul în care documentarea, învățarea, schimbul de experiență
și dezvoltarea continuă să înflorească. Acesta trebuie să fie cu precădere online, sub o
atentă verificare academică, tehnică și științifică.
OAR trebuie să finanțeze cercetarea arhitecturală și tehnică prin granturi de
cercetare. Multe din viitoarele teme de doctorat vor trebui să răspundă nevoilor
reale din piața de arhitectură.
FINANȚARE: Timbrul de Arhitectură
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Cercetare și Educație + Proiectare
Facultăți
Tehnice

Teoria
Arhitecturii

Institute de
cercetare
Economie

Facultăți de
arhitectură

Colective
independente

Urbanism

Cercetare +
Studii
Postuniversitare

Cercetare
Cercetare
Implementarea
tehnologiilor
noi

Educație +
Proiectare

Implicarea mediului academic în cercetare are mai multe
beneficii:
• Obținerea unor surse de documentare și dezvoltare
profesională continuă, de calitate
• O metodă de modernizare a curiculei universitare.
• Apariția cursurilor postuniversitare performante, în acord
cu cerințele pieței

Sponsorizări

Exigențe de
proiectare

Fonduri
proprii

Timbru de
arhitectură

Fonduri
Europene

Fizica
Construcțiilor

Arhitecții pot transmite, prin intermediul OAR ce domenii de
studiu sunt insuficient acoperite de oferta actuală, atât ca
materiale de documentare, cât și ca studii universitare și
postuniversitare.
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Timbrul de arhitectură permite finanțarea unor
programe editoriale. Ca finanțator, OAR poate
decide nu doar ce titluri pot fi finanțate, ci, de la
început, domeniile în care consideră prioritară
apariția unei literaturi tehnice.
Fondurile proprii pot proveni din veniturile aduse
de punerea pe piață a rezultatelor cercetării.
Deja OAR primește sponsorizări pentru diverse
acțiuni

Bun și
scump
Bun și ieftin,
sau Prost și
scump?
Ieftin și prost
Bun și ieftin, sau prost și scump?
Piața liberă duce la apariția calității. Calitatea este modul în care
producătorii și furnizorii de servicii se diferențiază de concurență.
(Smartphone-ul Apple, bun și scump, a scos de pe piață tehnologia
Nokia, ieftină și bună. Acum mulți producători ne oferă telefoane întro largă gamă de prețuri, toate, la un nivel tehnologic superior vechilor
telefoane mobile.)
Concurența poate fi liberă, just reglementată, sau distorsionată de
mulți factori, până acolo unde ea nu mai funcționează, sau devine un
monopol. Concurența pe piața arhitecturii este intrinsecă, dar
puternic afectată de birocrație, concurența neloială, corupție și chiar
de capacitatea arhitecților de a livra proiecte de calitate.

Calitatea în Arhitectură (1)
1. CORUPȚIA și BIROCRAȚIA
Libera concurență este afectată însă de corupție (care sifonează proiecte din mediul public și privat către
„arhitecții agreați”, sau acei colegi ale căror principale calități sunt „intrarea” la primării). Aici cred că se
încadrează și semnătura de complezență. În aceste cazuri, clienții plătesc de fapt mită care include și
proiectare.
2. CONCURENȚA NELOIALĂ are cel puțin două componente:
• Nivelul de salarizare al arhitecților (+stagiari neplătiți, sau foarte prost plătiți). O firmă cu 3-4-5 stagiari
nesalarizați poate oferi servicii mult mai ieftine decât un competitor cu 2-3-4 arhitecți asociați
• Onorarii ascunse (comisioane de la furnizori de materiale), de care clientul nu știe, dar care, în ultimă
instanță, sunt suportate de el.
Efectele scoaterii de pe piața publică a foarte multe contracte de proiectare prin corupție și birocrație, la
care se adaugă concurența neloială forțează mulți competitori onești la coborârea dureroasă a onorariilor
de proiectare.
Onorariile minime de proiectare nu pot rezolva nici corupția și birocrația, nici concurența neloială. Nivelul
onorariilor este un simptom, nu o cauză.
TOTUȘI, CALITATEA
Deja avem tot mai multe exemple de arhitectură de calitate, de construcții bine proiectate, clădiri
armonioase, în aproape toate localitățile țării. Există deja un număr însemnat de birouri de proiectare
care, cu predilecție în mediul privat dau tot mai multe dovezi de măiestrie.
MĂSURI

Măsurile pe care OAR trebuie să le ia pentru a asigura calitate în arhitectură trebuie să atace cauzele
distorsiunii periculoase a pieței de proiectare: Corupția și Birocrația, pe de o parte, concurența neloială, pe
cealaltă parte.

Conducerea OAR a crezut că totul se va rezolva prin Dezvoltarea
Profesională Continuă.
Octavian Ungureanu, arhitect

Calitatea în Arhitectură (2)
Debirocratizare și
eliminarea
corupției
Simplificarea procesului
de autorizare a
construcțiilor

Mediul
Concurențial
Onest

Refacerea codului
deontologic

Promovarea
serviciilor de
proiectare
Portal online cu
portofoliile arhitecților
pentru a fi accesibil
potențialilor clienți

Întărirea rolului
arhitectului în perioada
de execuție

Promovarea unui
salariu minim în
proiectarea de
arhitectură.

Popularizarea serviciilor
arhitecților către
publicul larg

Îmbunătățirea
regulamentelor de
urbanism

Modificarea condițiilor
de efectuare a stagiului

Popularizarea
arhitecturii moderne și
postmoderne

Întărirea rolului
Arhitectului-Șef

Acțiune
Multe dintre măsuri vizează cadrul legislativ. OAR are, prin lege, inițiativă legislativă.
Pentru a-și putea impune viziunea, aceasta trebuie să fie clară, coerentă și împărtășită
de opinia publică.
Arhitecții au o poziție privilegiată în societate. Suntem în constant contact cu cea mai
activă pătură a societății, cea care construiește, investește, cea care, în fond, se
lovește de aceleași probleme ca și noi.
OAR trebuie să fie implicat în viața socială și în cea publică, să promoveze interesele
societății legate de argitectură, construcții și urbanism, prin campanii PR, social
media, lobby în cadrul clasei politice.
Concomitent, OAR trebuie să promoveze importanța arhitecturii, să popularizeze
importanța proiectării, să educe populația pentru a primi, la rândul nostru, sprijinul
popular.
Cultura concurenței loiale, fair-play, trebuie să devină o valoare a organizației. Deja
OAR a făcut pași importanți prin Anuala de Arhitectură, promovarea concursurilor de
arhitectură, dar acești pași nu sunt suficienți.
Primul pas trebuie să fie o prezență online puternică. Site-ul OAR (poate chiar
arhitect.ro – domeniu care ar trebui cumpărat) trebuie să fie o interfață între noi și
publicul larg, adresat celor care doresc să construiască, în primul rând. Site-ul OAR
trebuie să devină asemănător Houzz.com, unde publicul american paote vedea
portofolii, exemple de bună calitate, de unde își poate alege un arhitect sau un
designer de interior pentru a-și construi o casă nouă, o extindere sau o renovare.
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Stagiul în arhitectură

Dezavantaje

Avantaje

Indiferent de justificările alese, stagiul de arhitectură este o formă prin care se restricționează accesul pe
piața proiectării a tinerilor arhitecți.
Sistemul actual este umilitor pentru tineri și dezonorant pentru noi.
Condițiile de efectuare a stagiului sunt precare. Cele mai multe firme nu pot asigura parcursul corect al
stagiarului prin misiunile arhitectului.
Condițiile de înscriere la interviul de acordare a dreptului de semnătură sunt din ce în ce mai grele
(portofolii, multe acte, taxe etc).
Promovabilitatea sesiunilor, de cca 50-60%, în prezent, este nefiresc de mică. În mod normal, rezultatele la
teste, examene etc trebuie să se conformeze unei repartiții normale a rezultatelor, conform clopotului lui
Gauss.
O statistică firească ar trebui să evidențieze doar 5-15%
respinși: fie nu și-au efectuat stagiul, fie acesta a fost
necorespunzător.
Modul actual de organizare a sesiunii de stagiu este total
neprofesionist. Tinerii percep rezultatele ca arbitrare.
Ei tind să dea comisiilor răspunsurile pe care cred că
aceștia le așteaptă. Declară că dacă vor obține dreptul
de semnătură, nu-și vor deschide propriile birouri, că se
simt nepregătiți.
Personal, cred că această atitudine este una de victimă, rezultatul unui abuz. Prin stagiul de arhitectură se
înfrâng îndrăzneala, optimismul și capacitatea de a visa tinerilor noștri colegi.
Este incredibil că un arhitect de 27-28-29 de ani se declară nepregătit, învins înainte de a porni la drum.
Pentru ei trebuie să spun, clar: nimeni nu este pregătit, niciodată. Asta face din meseria noastră cea mai
frumoasă meserie, aceea că de fiecare dată trebuie să ne depășim pe noi înșine. Când ajungem să credem
că le știm pe toate, ne plafonăm, pierdem ceva, greșim.
Stagiul de arhitectură trebuie reformat rapid.
Trebuie să găsim metoda pin care stagiarii să poată lucra în propriile BIA, propriile proiecte, sub
supravegherea unui arhitect mai experimentat, îndrumătorul, ca un al doilea verificator de proiecte.
Dreptul de semnătură ar trebui consființit după terminarea a două proiecte.
Octavian Ungureanu, arhitect

OAR și Administrația publică
OAR poate centraliza
date privind deficiențe
ale regulamentelor de
urbanism, semnalate
de arhitecți

OAR poate
supraveghea calitatea
procesului de avizare
și autorizare: timpi,
piedici,
disfuncționalități.

OAR poate asigura
dezbaterea publică a
proiectelor de
urbanism

Administrația
locală

OAR poate implica
arhitecții în susținerea
unor proiecte sau
inițiative cu impact
local (Ex: Avizarea ISU
pentru școli)

OAR poate organiza
voluntariate pentru
asigurarea temporară
a personalului de
specialitate din
administrație.

Războaiele dintre OAR și unii primari nu ajută nici arhitecții, nici publicul larg. Arhitecții trebuie să
devină parteneri respectați ai administrației, astfel încât, administrațiile, la rândul lor, să onoreze
buna credință a Ordinului, în aceeași măsură.

Orice umbră de partizanat politic, ori de vendetă personală sunt stigmate greu de șters de pe
frontispiciul Ordinului.
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Percepem administrația publică drept un adversar, mai rar ca un
partener. Dar arhitecții sunt adesea un intermediar între public și
primării, între public și diverse instituțiii.

OAR se poate implica în a monitoriza, supraveghea și a inventaria
aspecte ale activității administrației locale. Timpii în care se emit avize
și sau autorizații sunt un semnal al bunului mers al administrației.
Situațiile periculoase trebuie semnalate din timp reprezentantului ales
pentru a se putea interveni eficient.
Inevitabil, regulamentele de urbanism pot crea și dificultăți, interpretări
privind aplicarea șamd. Aceste cazuri trebuie contabilizate pentru a se
constitui în fundamentarea unor PUZ-uri corectoare, sau în sursă de
informații pentru întomirea unor noi PUG-uri, acolo unde este cazul.
Dezbaterile publice privind noi documentații de urbanism, chiar cu
impact major, sunt defectuoase. Se realizează în faze prea avansate de
proiectare. OAR poate publica documentațiile în fazele conceptuale și
modera dezbateri în primul rând între arhitecți.
Problema personalului de specialitate în primării a fost mereu
spinoasă. În același timp, sute de tineri arhitecți pot beneficia de
experiența temporară în administrație, ajutând, în același timp,
comunitatea.
Arhitecții trebuie implicați în susținerea sistemului de învățământ.
Inițiativa „Avize ISU pentru școli” trebuie reluată, instituțional, în
întreaga țara.

Economy

Australia
Austria
Belgium
Bulgaria
Chile
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia, FYR
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
United States

Dealing with Dealing with Procedures Time (days) Cost (% of Building quality
Construction Construction (number)
warehouse
control
index
Permits DTF Permits rank
value)
(0-15)
84,39
6
11
121
0,9
14
75
42
11
222
1,2
13
75,36
39
10
212
1
12
73,35
51
18
97
4,2
13
80,28
15
12
133
1,3
13
63
126
18
126
9,4
12
62,77
127
21
247
0,2
12
86,79
1
7
64
1,4
11
82,5
8
10
103
0,2
11
75,74
37
17
65
0,9
10
79,29
18
9
183
3
14
78,16
24
9
126
1,2
9,5
72,48
58
18
124
2
12
67,93
90
20
205,5
0,6
13
71,72
64
17
84
0,3
8
76,99
30
10
149,5
4,6
13
67,26
96
12
227,5
3,6
11
73,36
50
12
197
0,5
11
73,41
49
14
192
0,5
12
81,43
12
13
75
0,3
11
83,71
7
11
157
0,7
15
78,01
26
11
96
6,1
13
51,98
165
28
276
1,6
12
69,3
78
8
152
10,9
12
69,33
76
13
161
3,7
10
78,83
21
11
110,5
0,6
10
75,16
41
12
153
0,3
10
76,52
32
14
113
1,2
11
58,13
150
24
260
2,1
13
65,25
115
14,4
239,4
1,3
10
82,38
10
11
110
1,8
13
67,82
91
10
286
0,1
10
67,01
100
14
239,5
2,9
12
63,5
123
15
208
5,4
11
77,89
27
8
117
2
9
71,73
62
13
156
0,7
9
75,81
35
10
76
3,1
8
80,39 Octavian14Ungureanu,
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1
9
75,77
36
15,8
80,6
0,9
10

Un nou sistem de avizare,
autorizare și control al calității
în construcții
Legea 50/1991 și Legea 10/1996 au fost scrise, rescrise, publicate și răspublicate atât de
des, încât nimeni nu poate garanta care sunt formele lor corecte.
Această fervoare legislativă este un simptom pentru un sistem falimentar. Modul de
aplicare a celor doup normative este haotic, imprevizibil. Nu se mai poate discuta de
aplicare unitară.
Timpii necesari obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și a autorizației de
construire depășesc adesea durata tehnologică pentru punerea în operă a proiectului.
Doing-Business.Org clasează România pe locul 150 din 186 în lume în privința ușurinței
cu care se poate obține autorizația de construire pentru un depozit industrial. Aceeași
organizație identifică 24 de proceduri care parcurse, fiind la egalitate cu India, Tanzania
și Tajikistan.
Chile, țară expusă unui hazard seismic superior României, are doar 12 proceduri. Timpul
estimat pentru conformarea la aceste proceduri este de 133 de zile, în timp ce România
are estimate 260 de zile. Indexul calității construcției în Chile este 13.0, egal cu al
României.
Țara noastră pierde bani direct datorită acestui sistem prin împiedicarea propriilor
cetățeni să construiască eficient, previzibil. La aceasta se adaugă lipsa atractivității
pentru investitorii străini, precum și greutăți cunoscute tuturor în absorbția fondurilor
europene.
Soluții pentru un nou sistem de avizare, autorizare și control al calității în construcții
nu pot veni decât din zona profesională, a arhitecților.
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Octavian Ungureanu, arhitect

Un nou sistem de avizare,
autorizare și control al calității
în construcții poate aduce
beneficii imense ritmului de
creștere
economică
a
României.
În momentul de față este în
fază de realizare un studiu de
fundamentare științifică a
potențialului de creștere a
Produsului Intern Brut.

Arhitecții, vector de progres în societate
În 2015:
• 32,9% dintre locuințe nu
aveau grup sanitar
• 31,3% dintre familiile din
România nu beneficiau de
baie sau duș
• 2418 școli cu grupurile
sanitare în exterior
• 93% dintre școli nu au avize
ISU
• Spitalele vechi prezintă
pericole pentru pacienți

Nu putem fi indiferenți!
România prezintă întârzieri majore față de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană.
Fondul construit existent devine o piedică în progresul societății, afectând calitatea vieții,
educația și sănătatea în primul rând.
În joc este soarta copiiilor noștri.
Cel mai ușor este să acuzăm clasa politică de ineficiență. Dar soluțiile pe care aceștia trebuie să
le pună în aplicare nu pot veni exclusiv din ideologiile politice.
OAR este un corp profesional investit de lege ca fiind de interes public. Nimic nu descrie mai
bine interesul public decât importanța de a asigura compatrioților noștri un fond construit de
calitate.
Cum putem veni în întâmpinarea comunităților aflate în nevoie?
Cum putem ajuta autoritățile publice, locale sau centrale, în a rezolva, una câte una aceste
probleme stringente, care ne descalifică?
Cum ne putem asigura că în România copiiilor li se asigură măcar un cadru minim, acces la
igienă și siguranță la școală sau în spitale?
Sunt întrebări la care nu știu răspunsurile. Știu că noi ne putem asuma responsabilități fără a ne
cere cineva.
Știu că împreună putem găsi puterea de a fi un vector de progres în societate!

Octavian Ungureanu, arhitect

Hai în echipă!

Pentru că o să lucrăm în echipă, mi-am luat libertatea de a renunța la formulele de politețe. Te invit să-mi spui,
la rândul tău, pe nume: Octavian.
NU AM O ECHIPĂ!
Toată lumea vorbește că un candidat trebuie să aibă propria echipă, „oamenii lui”. Poate că așa s-au făcut
lucrurile până acum, dar nu pare să fi ajuns într-o situație prea grozavă.
O echipă trebuie strânsă în jurul unor idei, al unui crez, al unei viziuni.
Nu fac parte din structura actualei conduceri. Cunosc doar parte dintre cei care s-au implicat până acum în
viața organizației. Cunosc prea puțini colegi la Iași sau Timișoara, Craiova sau Constanța, după cum nici dintre
cei 4500 de colegi bucureșteni, nu-i cunosc pe majoritatea.
De acea te chem să mi te alături!
Știu că tu te-ai regăsit în mare parte din ceea ce tocmai ai citit. Știu că ai vrea să faci ceva, știu că ai vrea să
participi, să contribui!

Dacă vei candida tu, ori poți forma un
grup de inițiativă pentru a susține
candidaturile colegilor care ne
împărtășesc ideile, fie în filiala ta, fie
la nivel național, te rog să mă
contactezi:
contact@octavian-ungureanu.ro
Tel: 0758090257
facebook.com/Octavian.Ungureanu

IDEI COMPLEMENTARE
Apartența la o echipă nu presupune gândire identică, conformitate, șabloane prin care să treacă toată lumea.
Ideile și viziunea ta pot fi complementare celor pe care tocmai le-ai citit. Sunt lucruri pe care ți-ar fi plăcut să le
găsești aici? Spune-mi-le!
CUM NE ORGANIZĂM?
Va trebui să participi la conferința filialei tale! Susține-ți punctul de vedere candidând pentru pozițiile din
Consiliul Național, Consiliul Teritorial, pentru pozițiile de președinte de filială, pentru locurile în comisiile de
cenzori!
HAI LA CONFERINȚA MARE!
Președintele OAR este ales, alături de Consiliul Național, la Conferința Națională de la București, din 30 iunie-1
iulie. Pentru a participa trebuie să fii votat delegat sau supleant la conferința filialei tale.

Candidează! Participă! Votează!
Octavian Ungureanu, arhitect

ALBA
www.oaralba.ro

5 mai

ARAD

10 mai

ARGEŞ
www.oararges.ro
BACĂU-NEAMŢ
Județe: Bacău,
Neamț
www.oarbcnt.ro
BIHOR
www.arhitecthuro.
ro
BRAŞOV-CV-HR
Județe: Brașov,
Covasna, Harghita
oar-bvcvhr.ro
BUCUREŞTI
www.oarbucuresti.ro
DOBROGEA
Județe: Constanța
și Tulcea
www.oardobrogea
.ro
DUNĂREA DE
JOS
Județe: Galați și
Brăila
www.oardunareadejos.ro
HUNEDOARA
www.oarhunedoar
a.ro
IAŞI
oar-iasi.ro

tel: (+4) 0258
833 202
tel: (+4) 0257
280 266
tel: (+4) 0248
211 480

11 mai

12
aprilie

CC
Georg
e
Apostu

oarbcnt@bacau.rdsmail.ro

tel: (+4) 0259
428 889

20
aprilie

tel: (+4) 0241
520 443

12 mai

ordinularhitectilor.arad@ya
hoo.com
secretariat@oararges.ro

tel: (+4) 0234
522 124

10 mai

Fac.
Drept
Aula
Magna

oar.alba@gmail.com

arhitect.bihor@gmail.com

ordinularhitectilor@gmail.co
m

oarbuc@rdsmail.ro
tel: (+4) 021 303
92 26
oar_cta@yahoo.com

12 mai

tel: (+4) 0241
520 443
oargalatzi@clicknet.ro

18 mai

18 mai
11,12
mai

tel: (+4)
0241 520 443

tel: (+4) 0254
234 540
tel: (+4) 0332
455 269

oarhunedoara@gmail.com

oar_iasi@yahoo.com

PROGRAM CONFERINȚE TERITORIALE
MUNTENIA SUD-EST
Județe: Buzău, Călărași,
Ialomița și Vrancea
www.oar-muntenia-se.ro
MUNTENIA VEST
Județe: Dâmbovița,
Giurgiu și Ilfov
www.oar-ftmv.ro
MUREŞ
www.oar-mures.ro
NORD-EST
Județe: Botoșani și
Suceava
www.oar-nordest.ro
NORD-VEST
www.oarnordvest.ro
OLTENIA
Județe: Dolj, Gorj,
Mehedinți, Olt
și Teleorman
www.oar-oltenia.ro
PRAHOVA
www.oarprahova.ro
SATU MARE
oarsm.wordpress.com
SIBIU-VÂLCEA
Județe Sibiu, Vâlcea
www.oarsbvl.ro
TIMIŞ
www.oartimis.ro
TRANSILVANIA
Județe: Bistrița-Năsăud,
Cluj, Sălaj
www.oartransilvania.ro/

27 apr, 04
mai

Buzău

tel: (+4) 0238 725
829; (+4) 0744 384
093

cristeageorgeta2003@yaho
o.com

cr_dum55@yahoo.com
11 mai

tel: (+4) 0372 947
202

10, 11, 14
mai

tel: (+4) 0265 266
908

27 aprilie

tel: (+4) 0230 551
263

oarmures@gmail.com
oar_nordest@yahoo.com

11
mai/13.00

Sediu
filială

tel: (+4) 0262 215
261

oarnv@gmail.com
oar.oltenia@rdsmail.ro

11
mai/11.00

4 mai
11 mai

tel: (4) 0351 809
751

tel: 0727721795,
0244597515
tel: (+4) 0361 884
177

19 mai

tel: (+4) 0269 215
251

25 apr, 9
mai

tel: (+4) 0256 487
633

5 mai

tel: (+4) 0264 450
375

secretariat@oarprahova.ro
ordin_arh_sm_2013@yaho
o.com
contact@oarsbvl.ro

secretariat@oartimis.ro
secretar@oartransilvania.r
o

