COMUNICAT
AL CONSILIULUI TERITORIAL AL ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
FILIALA BIHOR

Consiliul Teritorial al OAR - Filiala Bihor întrunit în data de 01.07.2020 a hotărât preluarea
prerogativelor privind exercitarea funcției de președinte al Filialei Teritoriale Bihor, de către
domnul arhitect Cobe Aurel Ioan, vicepreședinte al filialei, coordonator al Grupului de Lucru
Legislație, Cod Deontologic și Relații Instituționale, începând cu data de 01 iulie 2020 până la
data organizării Conferinței Teritoriale extraordinare.
Domnul arhitect Cobe Aurel Ioan alături de membrii din Consiliul Teritorial își propun
consolidarea relațiilor profesionale între membrii filialei respectiv dezvoltarea parteneriatelor
între filială cu instituțiile publice și o prezență activă și constructivă în comunitate.
Demisia domnului arhitect Adrian Hagiu a venit la solicitarea a două treimi din numărul
membrilor Consiliului Teritorial al filialei pe fondul nemulțumirilor conform următoarelor aspecte:
• Lipsa comunicării interne legate de dezbateri profesionale cu impact semnificativ
asupra profesiei și a membrilor filialei prin decizii asumate in nume propriu, atât pe
plan local, cât și în cadrul ședințelor din Consiliul Național OAR și a grupului de lucru
al președinților de filiale;
• Aprobarea prin vot a Hotărârii nr. 835 a Consiliului Național din data de 09 iunie 2020
privind contribuția filialelor la suportarea costurilor de funcționare SIOAR, în ședința
desfășurată online prin care se solicită virarea sumei de 5 lei de către filialele Ordinului
Arhitecților către Ordinul Arhitecților din România la fiecare dovadă de luare în
evidență emisă, cu plata din data de 11 iunie 2020.
• Aprobarea - Hotărârii nr. 834 a Consiliului Național din data de 09 iunie 2020 privind
stabilirea plafonului maxim de 200 lei/dovada pentru cuantumul taxei de luare în
evidență a proiectului de arhitectură și de emitere a dovezilor de luare în evidență a
proiectului de arhitectură, în ședința desfășurată online.
• Decizia privind retragerea parteneriatului din concursul Context – Identitate – Simbol
organizat de către Primăria Municipiului Oradea;
Referitor la Concursul de arhitectură Context – Identitate – Simbol, Consiliul
Teritorial al Filialei Bihor a considerat că este cea mai bună modalitate de a ajunge la un proiect
de calitate mai ales atunci când lucrările sunt finanțate din fonduri publice locale. Invitația
domnului arhitect șef Radu Fortiș de a susține concursul Context – Identitate – Simbol, inițiat de
Primăria Municipiului Oradea a fost apreciată ca un pas semnificativ spre transparență, calitate
în arhitectură și urbanism, implicare și deschidere spre dialog, către arhitecți si comunitate.

Coordonatorul desemnat în cadrul Filialei Bihor a Ordinului Arhitecților din România,
privind organizarea concursurilor de arhitectură, domnul arhitect Panait Daniel, a fost implicat
alături de Primăria Municipiului Oradea în pregătirea documentațiilor aferente concursului.
Precizăm că, așa cum este definit în documentația concursului, categoria profesională căreia se
adresează ca și coordonator de proiect este cea a arhitecților, dar se recomandă ca echipele să
aibă în componenţa lor și urbanişti, peisagiști, designeri, artiști plastici, istorici, ingineri sau
persoane cu altfel de pregătire, considerată de către organizator ca fiind relevantă pentru
propunerea elaborate, din țară sau străinătate.
Astfel, implicarea exclusivă ca reprezentare a breselei arhitecților, în ceea ce privește
acordul organizației naționale trebuia să fie în concordanța și cu alte cerințe ale altor categorii
profesionale care pot face parte din echipă.
Cu toate acestea, Primăria Municipiului Oradea, a recunoscut calitatea profesională a
Ordinului Arhitecților din România și a solicitat implicarea în concurs, solicitand să se transmită
pe mail, contractul de consultanță în acest sens.
Documentul privind implicarea Ordinului Arhitecților din România, a fost transmis cu
întârziere, față de termenul discutat cu domnul arhitect șef Radu Fortiș, fiind și corelat cu data
lansării concursului.
Totodata precizăm că, valoarea contractului a fost considerata prea mare de catre
Primaria Municipiului Oradea, motiv pentru care având în vedere fondurile publice limitate,
acesta nu a fost acceptat.
Urmarea acestui refuz din partea Primăriei Municipiului Oradea, prin decizia în nume
propriu, fără a consulta Consiliul Teritorial al Filialei Bihor, domnul arhitect Hagiu Adrian a
solicitat domnului arhitect șef Radu Fortiș retragerea Filialei Bihor a Ordinului Arhitecților din
concursul Context – Identitate – Simbol.
Cu privire la concurs, în calitate de organizator Primăria Municipiului Oradea a asigurat
toate informațiile necesare iar Filiala Teritorială Bihor a considerat că în contextul actual inițiativa
a fost o provocare ce a necesitat adaptarea la restricțiile impuse de starea de urgență și alertă.
Astfel, implicarea filialei nu a fost condiționată financiar și nu consideram oferta prezentata de
Ordinul Arhitecților din România ca fiind una realista in conditiile date.
Având în vedere toate aspectele semnalate, ca lipsă de comunicare între membrii din
conducerea filialei, venite din partea domnului arhitect Hagiu Adrian, au condus la solicitarea din
partea a două treimi din membrii Consiliului Teritorial, a demisiei președintelui filialei, în ședința
de Consiliu Teritorial din data de 10 iunie 2020 respectiv 24 iunie 2020. Demisia președintelui a
fost depusă ulterior ședinței, în data de 26 iunie 2020.
Ca membri în Consiliul Teritorial al Filialei Bihor, considerăm că arhitectura nu este un
lux, este o necesitate și nu suntem doar o obligație într-un proces birocratic. Conducerea
reprezintă arhitecții care trebuie să se exprime prin calitatea proiectelor și a intervențiilor pe care
le realizează cu un impact semnificativ în dezvoltarea orașului nostru.

