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CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI            

A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele NEMȚEANU IRINA-TEODORA 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 8511 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail 0740457517, irina.nemteanu@gmail.com    

Funcția pentru care candidez MEMBRU CONSILIUL TERITORIAL AL FILIALEI BUCUREȘTI OAR 

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. Sunt parte din noua generație de arhitecți cu experiență (la început de drum) în domeniul proiectarii din 

sfera restaurării imobilelor istorice, inclusiv cu beneficiari publici;  

2. Cred ca perspectiva OAR ar trebui să fie mai clară în raport cu poziția arhitectului în societate, fiind 

necesară o promovare activă în sfera administrației publice, ceea ce ar duce la o voce mai puternica a 

arhitectului prin prisma aportului social pe care opera de arhitectura o poate aduce societății; 

3. Cred ca trebuie susținută activitatea de cercetare și fundamentare, ca bază pentru procesul de 

proiectare și pentru asigurarea calității arhitecturale; 

4. Cred ca ar trebui susținută activitatea practică a arhitecților, prin posibilitatea de realizare a unor întâlniri 

pe șantierele pe care le coordoneaza și prezentarea acestora ca modele de bună practică, inclusiv 

stagiarilor pentru resposabilizarea lor pe viitor; 

5. Cred ca OAR ar trebui să acorde o mai mare atenție asupra legislației referitoare la achizițiile publice și a 

felului în care aceasta se coreleaza cu practica de proiectare complexă (spre exemplu, drepturile de 

proprietate patrimonială asupra operei de arhitectură); 

6. Cred ca ar trebui corelată practica din domeniul arhitecturii cu impuneri și cerințe clare, care să 

influențeze domeniul legislativ din sfera execuției de lucrări, pentru asigurarea calității arhitecturale finale. 

 

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

1. Promovarea liberului acces al membrilor OAR la diverse instrumente și resurse curente care pot ghida 

practica de arhitectură de calitate; 

2. Promovarea eticii în arhitectură prin editarea periodică a unor ghiduri de bună practică, care să țină cont 

de problemele profesionale curente, în special în domeniul patrimoniului; 

3. Explorarea oportunităților și posibilităților de colaborare cu instituții în domeniul achizițiilor publice pentru 

crearea unui cadru de lucru specific practicii de arhitectură. 
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 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1. Parteneriate cu diverse baze de date curente destinate proiectelor de arhitectură (Divisare ș.a.), pentru 

accesibilizarea practicilor internaționale către membrii OAR, care ar putea duce la îmbunătățirea calității 

arhitecturale; 

2. Participarea în grupuri sau sesiuni de lucru pe baza temei patrimoniului, atât în interiorul Ordinului, cât și 

în relația acestuia cu partenerii de dialog; 

3. Încercarea unui parteneriat sau a unor discuții cu instituții din domeniul achizițiilor publice, în vederea 

protejării practicii arhitecturale din sfera publică; 

4. Susținerea realizării unor ghiduri de bună practică prin implicarea diverselor instituții publice cu activitate 

în domeniul reabilitării fondului construit, eventual chiar prin implicarea arhitecților funcționari publici, parte 

din aparatul propriu al instituțiilor vizate. 

 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Un mediator în procesul de proiectare și de realizare a produsului de arhitectură, cu interesul de promovare 

a calității arhitecturale, de consolidare a acestui rol și de diversificare a instrumentelor în realizarea acestei 

misiuni. 

 

x   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   Semnătura   Parafa individuală 

09.05.2022 

* 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 


