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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 ____ Sandu Anca
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.________ 6961
Date personale: nr. tel./adresă e-mail_ 0749 209 072_anca.sandu@unith2b.com
Funcția pentru care candidez _ Membru in Consiliul de Conducere Teritorial
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La filiala_____________________, funcţia de______________________________________
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________
____________________________________________________________________________
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**
funcţia de______________________________________în perioada_____________________
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________
____________________________________________________________________________
X 3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)
A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 cred in profesia de arhitect, in posibilitatile de imbunatatire a practicii de arhitectura, am competentele si
experienta practice relevante, dar mai ales determinarea si disponibilitatea pentru a depunde efortul
necesar in acest sens.
2 experienta relevanta pentru îmbunătățirea modului desfasurare a profesiei de arhitect din punct de
vedere tehnic si managerial
3 capacitatea de a intelege situatia actuala prin experienta de management si antreprenoriala acumulata, si
de a propune initiative noi, relevante, pentru imbunatatirea calitatii arhitecturii
4 intelegerea relevantei comunicarii, colaborarii si cooperarii cu mediul de business si antreprenorial din
interiorul dar si conex pietei de arhitectura, alaturi de dialogul la nivel institutional, administrativ si pe orice
palier care poate cataliza evolutia practicii de arhitectura.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 Dezvoltarea comunicarii, colaborarii si cooperarii in cadrul profesiei de arhitect care sa duca la
consolidarea comunitatii.
2. Dezvoltarea acelorasi relatii profesionale intre segmentul de arhitectura si intreg mediul de constructii dar
si intreg mediul antreprenorial.
3. Crearea de resurse cu acces facil care sa sustina evolutia si optimizarea modului de proiectare catre
metode colaborative si eficientizate – BIM Building information modeling, digitalizare si simplificarea
procedurilor de lucru.
4. Dezvoltarea exercitarii profesiei de arhitect din punct de vedere managerial, directie care sa sustina
optimizarea, simplificarea si flexibilitatea necesare din punct de vedere antreprenorial si de business.
5. Debirocratizarea si digitalizarea. Initiative de optimizari legislative pornite din intelegerea practica a
blocajelor si minusurilor actuale.
6. Focus pe intelegerea si evolutia catre proiectare si construire sustenabila.
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C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1. Debirocratizare, digitalizare si eficientizarea procedurilor: initiative legislative pentru simplificarea
procesului de autorizare din punct de vedere timp si resurse necesare. Dialog sustinut cu autoritatile
implicate.
2. Semnatura electronica si posibilitatea reala de exercitare a profesiei exclsiv online, implicand
demersurile de autorizare dar si fazele ulterioare ale proiectului.
3. Platforma digitala pentru resurse necesare firmelor de arhitectura.
4. Actualizarea resurselor pentru arhitecti si crearea de resurse noi: informatii pentru buna practica, norme,
standarde, normative, ghiduri, etc. si accesul facil la acestea online.
5. Demersuri pentru sustinerea si dezvoltarea din punct de vedere al managementului firmelor de
arhitectura: resurse online, ghiduri si best practices, ateliere si workshop-uri cursuri de management
dedicat, evenimente.
6. Resurse de dezvoltate antreprenoriala: organizarea de intalniri si evenimente, ateliere, workshop-uri,
baza de date de resurse online,
7. Actiuni de comunicare, colaborare si networking in interiorul comunitatii dar si in exterior: intalniri,
sondaje, comunicare online/platforma de comunicare.
8. Plan si activitati de comunicare cu mediul de business, mediul academic si institutiile.

D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Organizatia profesionala a arhitectilor fondată pentru a spriniji exercitarea profesiei de arhitect in toate
aspectele ei – cultural, antreprenorial si de business, legislativ, etc., avand ca scop asigurarea calitatii in
arhitectura si implicit calitatii vietii.
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

06.05.2022

* 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

