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Subject: Certificare - consultare organizație și GL președinți

Dragi colegi,

Sunteți, desigur, informați cu privire la demersul privind certificarea operatorilor
economici în sectorul construcțiilor, demers în care a fost invitată să participe și
organizația noastră. Dincolo de iminența datorată angajamentelor Guvernului prin
acordul cu Federația Patronatelor Societăților de Construcții, subiectul certificării nu
este unul nou dar este unul care necesită un grad de aprofundare care nu a fost încă
atins.
Obiectivele Ordinului referitor la certificare trebuie să pornească de la:
§

§

§
§

§

asigurarea accesului liber la piața de arhitectură pentru toate
birourile/societățile de arhitectură, iar acest acces trebuie așezat pe baze
concurențiale juste;
abordarea mecanismului de certificare ca instrument de diminuare a
practicilor neconforme de tipul
o semnăturii de complezență,
o comisioanelor pentru recomandarea de materiale,
o onorariilor subevaluate și dumping-ului,
o plății salariilor „la negru”
o etc.;
limitarea obligativității unei certificări calificate pe criterii tehnico-profesionale
la investițiile publice, pentru cele private nu trebuie să fie obligatorie;
dreptul legitim de autodeterminare al fiecărei specialități profesionale privind
setul de criterii relevante pentru certificare, în corelare cu responsabilitatea
care decurge din acest drept;
obligația de a ne pregăti pentru eventualitatea eșuării parțiale sau totale a
demersului în contextul volatil actual.

Mă adresez Dumneavoastră, ca reprezentanții tuturor colegilor noștri din toată țara,
cu solicitarea de a susține acest demers printr-o acțiune-fulger de consultare a
membrilor filialelor pe care le conduceți cu privire la temele majore ale procesului de
certificare. Aceste teme vor constitui baza de chestionare a tuturor membrilor într-o
procedură calibrată științific și susținută de specialiști, tipurile de teme majore fiind
de tipul:
§

certificarea ar trebui să fie sau nu distinctă procedural și criterial pentru
proiectanți, executanți și producători de materiale de construcții

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNA
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100

Întocmit / redactat de:
........................................
Pagina 1

§
§

certificarea poate fi acceptată sau nu pentru toate tipurile de investitții, fie
publice sau private
oportunități și vulnerabilități în acest demers.

Vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers comun prin transmiterea sintetică a
propunerilor membrilor din filialele Dvs. până miercuri, 06.02.2019.
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De asemenea, vă invit să desfășurăm o primă ședință a Grupului de lucru al
președinților de filiale OAR la București, în data de 08.02.2019, dedicată acestui
subiect primordial, prin devansare a celei programate în a doua jumătate a lunii
februarie. În cazul în care preferați să mandatați un alt membru al forurilor de
conducere al filialei să vă suplinească, vă rugăm să îl/o îndreptățiți să transmită în
numele Dvs. opinia membrilor filialei, ca reprezentant/ă a/al acestora.
Considerând importanța subiectului, vă propun să continuați colectarea propunerilor
și observațiilor colegilor Dvs. de filială și după transmiterea celor inițiale, pentru a
asigura o cât mai bună reprezentativitate în această primă fază de consultare.
Transmitem, în atașament, cel mai recent document de lucru, conținând forma
consolidată a opiniilor și solicitărilor tuturor organizațiilor profesionale și patronale din
domeniu așa cum ne-a parvenit. Comentariile și modificările survin analizei interne
realizată de președintele Ordinului, vicepreședintele de resort al organizației
naționale și cel al filialei București, cu ajutorul aparatului juridic al OAR. Acestea
cuprind și o serie de opinii și idei transmise de membrii grupurilor de lucru și acțiune
reunite, care au semnalat probleme și oportunități deopotrivă.
Vă rugăm ca atât Dvs. cât și colegii pe care îi implicați direct în proces să tratați cu
responsabilitatea titlului confidențial detaliile acestui document, fiind convins că
înțelegeți nevoia de a păstra mijloacele noastre de negociere în acest demers intacte.
Vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin și ne urez tuturor spor la muncă!

Cu colegialitate,
Alexandru GĂVOZDEA
președinte
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