Conferința Națională Extraordinară OAR
Stimați membri,

str. Pictor Arthur Verona, nr.
19, 010312 București,
Romania
T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office@oar.archi

Ordinul Arhitecților din România anunță organizarea în 28 octombrie 2017 a Conferinței Naționale Extraordinare care va supune dezbaterii și aprobării,
conform Hotărârii nr. 631/27.03.2017, următoarele documente:
•
•
•

Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România
Organizarea aparatului administrativ al Ordinului

Conform Regulamentului OAR, Conferința Națională Extraordinară este precedată de conferințele teritoriale extraordinare organizate de filialele OAR și programate
pentru perioada 27 iunie – 28 septembrie 2017, unde vor fi prezentate documentele menționate. La lucrările Conferințelor Teritoriale Extraordinare pot participa toți
membrii filialelor respective având cotizația achitată la zi.
Dacă vreți să aflați când va avea loc Conferința Teritorială Extraordinară organizată de filiala dumneavoastră consultați Calendarul Conferințelor Teritoriale din
atașament.
De ce punem în dezbatere documentele de mai sus?
Deoarece starea profesiei, recursul la arhitect și cadrul său profesional nu sunt satisfăcătoare în România și nici cultura construirii nu ne este favorabilă. Pentru
aceasta am decis să ne optimizăm activitatea, să evoluăm și să ne angajăm într-un amplu proces de analiză și construcție a unui model evoluat al organizației. În
acest moment, după parcurgerea mai multor etape ale procesului de transformare, ne cunoaștem mult mai bine pe noi înșine, am înțeles mult mai bine care ne sunt
atuurile și unde nu performăm și mai ales cauzele pentru toate acestea.
Avem o viziune construită cu multiple contribuții care va conduce la o amplă consultare în Conferința Națională Extraordinară programată pentru octombrie 2017.
Modificările la regulamentele ordinului și organigramă reflectă mai multe elemente ale construcției pe care o pregătim și anume:
•
•
•
•

programe de stagiu și formare profesională,
formele de conducere și reprezentarea,
colaborarea regională complexă,
primirea în organizație a arhitecților de interior, așa cum prevede legea noastră,

Vă invităm să participați la acest proces complex și la acest efort colectiv fără precedent de a ne propulsa organizația pe nivelul următor de performanță și eficiență.
Vă invităm la un dialog amplu și mai ales constructiv, bazat pe inițiativă și încredere, care să conducă la arhitectura de care avem nevoie pentru organizație. Suntem
conștienți că nu toți membrii vor avea posibilitatea și interesul să contribuie și că probabil unii dintre noi vor avea și își vor păstra opinii sau chiar viziuni diferite față de
ceea ce propun echipele care au lucrat la multiplele componente ale proiectului nostru comun.
Pentru ca eforturile noastre comune de până acum să aducă plusvaloare, vă rugăm să acordați atenția cuvenită complexității problemelor, să răspundeți invitațiilor la
dialog și consultare și mai ales să încercăm să urmărim împreună ceea ce este cel mai important: interesul organizației, construit pe interesul general al societății și al
profesiei.

Pentru a înțelege modificările propuse în contextul mai larg al analizei și transformării organizației vă recomandăm să accesați secțiunea privind
procesul de transformare și eficientizare OAR, la link-ul de mai jos:
https://oar.archi/despre-oar/proces-de-transformare-si-eficientizare
_________________________
Întocmit de:
Iulia Cucu, consilier comunicare
Data: 06.09.2017
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