Scrisoare de intenție
Nume și prenume: Anca-Maria Păsărin-Ferreira-Garcia de Almeida
Email: arh.anca.pasarin@gmail.com
Stimate Domn / Srimată Doamnă
Vă prezint candidatura mea pentru postul de Membru în Consiliul Teritorial al OAR București.
Pe parcursul întregii mele activități profesionale (conform CV-ului anexat) am avut ocazia să îmi
valorific cu succes calitățile de membru al unei echipe de arhitecți de varii tipuri în diverse situații.
De asemenea sunt arhitect cu drept de semnatură de aproape 10 ani și partener al unui birou de
arhitectură.
Mi-am dezvoltat abilitățile de organizator în cadrul celor 9 ani de când mă implic în organizarea
Anualei de Arhitectură București dintre care în ultimii doi am fost curator de secțiune. Prin
intermediul acestui eveniment am cunoscut foarte mulți colegi de breazlă și din profesiunile anexe
cu care am colaborat în mod optim.
De 10 ani sunt Asistent Universitar în cadrul UAUIM, am lucrat în colaborare cu mai mulți
profesori și am organizat diverse evenimente specifice curiculei și nu numai. Prin activitatea mea în
domeniul academic am intrat în contact cu colegii mai tineri și le-am ascultat dorințele și
speranțăele referitoare la viitorul profesiei. Tot în cadrul UAUIM fac parte din două proiecte de
cercetare al căror scop este inițierea studenților în toate aspectele referitoare la ceea ce înseamna
antreprenoriatul într-o cariera creativă.
Consider că, în calitate de Membru în Consiliul Teritorial al OAR București aș putea să fac parte
din grupurile de lucru în cadrul cărora să contribui atât cu calitățile mele de bun organizator cât și
cu experiența mea profesională internațională.
Cu capacitatea mea de a purta un dialog constructiv cu diverse persoane cred că pot lua parte la
discuțiile cu Administrațiile Locale în vederea îmbunătățirii raportului între instituții și arhitect.
Îmi propun să continui să contribui la bunele relații dintre OARB și UAUIM prin intermediul
evenimentelor cultural-profesionale, a proiectelor de cercetare și a activităților cu studenții și
stagiarii.
Nu în ultimul rând, doresc să folosesc experiența proprie dobândită prin studiul și lucrul în
străinătate pentru a promova Concursul de Proiecte de Arhitectură ca fiind cea mai bună formă de
atribuire a contractelor.
Doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele și sper că aptitudinile și
dorințele mele se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră.
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