HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 880 din 11.04.2022
Anexa 4

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele ________CRĂCIUNOIU DANIELA-CRISTINA________________
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.___7135___
Date personale: nr. tel./adresă e-mail_______________0745565508/ daniela@monocrom.studio_______
Funcția pentru care candidez _____________MEMBRU CONSILIU TERITORIAL__________
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de ……………….....în perioada ………………….. și cea mai
importantă realizare a fost ………………………………………………......................................
2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de ……………… în perioada …………………și cea mai
importantă realizare a fost …………………………………………………............................
3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 ………Doresc sa ma implic mai mult în viața profesiei, și în viața orașului……….
2 ………Consider ca experiența adunată în peste 10 ani de practică profesională, în medii variate, cu
implicare atât în proiecte private, cât și în proiecte publice, mă face să înțeleg contextul local din România,
și în același timp punctele lui tari, dar și disfuncționalitățile……….
3 ………Aș vrea să contribui la îmbunătățirea acestui context, și cred că skill-urile mele mă pot face o
resursă utilă……..
4 ………Simt nevoia de mai multă însemnătate și sens în activitatea profesională………
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 ………Contribuirea la ridicarea nivelului de calitate a practicii arhitecturale………
2 ………Adresarea disfuncționalităților din practica profesională……
3 ………Intensificarea relației cu autoritățile publice în sensul îndrumării politicilor publice în direcții corecte
și sporirea accesului breslei la proiecte publice prin concursuri de arhitectură (ceea ce OAR face deja cu
succes)………
4 ………Reprezentarea intereselor breslei în fața celorlalți actori implicați în viața publică………
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 ………Menținerea entuziasmului breslei – nu consider acest lucru superficial, deoarece această profesie
implică un consum mare de energie, si este important să ai această resursă alimentată constant - prin
organizarea mai multor conferințe de tip “Creative Mornings” sau “TEDx” pe teme de arhitectură, însă
desigur sub egida OAR – ar avea și rol de coeziune și socializare la nivelul breslei, atât de necesară mai
ales după anii pandemiei………
2 ………Încurajarea mai multor cursuri în cadrul programului de Dezvoltare Profesională Continuă al OAR
București……
3 ………Lobby înspre segmentul de decidenți politici, deoarece nu este destul ca ONG-urile și societatea
să realizeze acțiuni benefice punctual, ci ar trebui ca schimbările în bine la nivelul orașului să se întâmple
mai ales top down…………
4 ………Ridicarea gradului de conștientizare asupra complexității misiunilor arhitectului………
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D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
………OAR este principala entitate profesională care reprezintă interesele, drepturile și obligațiile breslei
arhitecților………..
Înțeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop.

Data
27.04.2022

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din
funcție potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF

