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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 
 

 
 

DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

 

Numele şi prenumele ENACHE Luciana Amalia  

Filiala BUCURESTI 
 
 

 
Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 

1. Mă preocupă ce înseamnă meseria de arhitect şi cum se desfăşoară.  
2. Am experimentat mai multe variante de exercitare a profesiei, de la rolul de angajat într-un 

birou mic de arhitectură, la rolul de arhitect şi project manager într-o echipă multidisciplinară şi 
până în prezent la exercitarea profesiei în propriul birou de arhitectură. 
3. Mă preocupă educaţia despre mediu construit a persoanelor care nu sunt în breaslă şi caut 
modalităţi a a îmbunătăţi relaţia arhitect - beneficiar. 

4. Rămân conectată la profesie şi din rolul de doctorand şi asistent universitar în cadrul UAUIM. 
5. Cred cu tărie că lucrurile valoroase se pot face atunci când toţi cei interesaţi „pun umărul” din 
interior.  
6. Promovez noţiuni despre profesie, moştenire culturală sau normative specifice meseriei 

noastre către utilizatori ai oraşelor, deci către cetăţeni având rol de decizie în modelarea locului 
în care trăiesc, cu scopul de a clădi pe termen lung comunităţi cu o mai clară viziune asupra 
coerenţei mediului construit. 
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
 

1. Aspir la consolidarea comunităţii OAR prin implicarea directă în proiectele despre profesia de 
arhitect şi despre mediul construit. 

2. Promovarea pe cât mai multe canale a programelor care conduc către conştientizarea 
importanţei arhitecturii ca fiind un cumul de factori cu implicaţii nu numai urbanistice, ci şi 
psihologice, sociale, economice sau de sustenabilitate. 
3. Formarea mea profesională continuă, în paralel cu implicarea activă în desfăşurarea 

programelor OAR de formare profesională. 
4. Promovarea reuşitelor colegilor de breaslă prin evenimente menite să aducă în lumină 
exemple de bună practică. 
 

 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. Să studiez necesitatea unor modificări legislative sau normative care privesc domeniul 
proiectării construcțiilor, în timp ce respect standardele și hotărârile OAR. 
2. Să mă implic în grupuri de lucru menite să sprijine desfăşurarea programelor şi proiectelor 

OAR. 
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3. Să asigur continuitatea tuturor activităţilor OAR ce au îmbunătăţit profesia în ultimii ani. 
4. Să organizez cursuri de formare profesională pentru antreprenori în domeniul arhitecturii la 

început de drum prin împărtăşirea experienţei personale. 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organizaţia dedicată susţinerii bunelor 
practici în breasla arhitecţilor. 
 
 
Data 17.05.2022 Semnătura  


