HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 1232 din 27.03.2018
Anexa 8

CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018

A

SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele Graur Cristina - Ioana
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4974
Date personale: nr. tel./adresă e-mail
Funcția pentru care candidez: Consiliul de Conducere Teritorialal al OAR București + Consiliul National
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1. Doresc sa particip la construirea unei viziuni noi a OAR pornita de la realitatea cu care se confrunta membri sai,
realitatea piatei de proiectare si a piatei constructiilor din Romania. Este nevoie de o alta abordare, o abordare care sa
integreze atat latura creativa a meseriei noastre, dar si laturile financiara si tehnica.
Cred cu putere ca o abordarea Financiar - Legal - Tehnic (Fi-Le-Te) va avea puterea sa conduca la solutii noi!
2. Ma recomanda 17 de ani de practica in domeniul proiectarii, din care 11 în propriul birou, atat in Romania, cat si in
Franta, atat ca arhitect, cat si ca antreprenor.
3. Ma recomanda cunostintele acumulate cu ocazia studiilor urmate in cadrul ASE Bucuresti.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. Crearea unor proceduri mai usoare în procesele de avizare/ autorizare.
2. Implicarea în grupurile de lucru ale filialei.
3. Contributia mea va fi valoroasa mai ales din prespectiva integrarii in cadrul dezbaterilor si deciziilor OAR a unor
cunostinte serioase despre legislatia si contextul economic, cunostinte pe care eu le pot oferi.
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez pentru atingerea obiectivelor
propuse:
1. Implicarea mai activa a membrilor în procesul legislativ care priveste profesia noastra.
2. Digitalizarea intregii activitati OAR.
3. Corelarea intre politicile, deciziile si reglementarile OAR si multitudinea de structuri si procese economice existente
in piata constructiilor.
4. Construirea unei atmosfere de colealigitate si de conlucrare intre conducerea OAR Bucuresti si membrii sai.
5. Schimbarea paradigmei de comunicare a organizatiei.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:

Puntea de legatura intre arhitecti, piata constructiilor din Romania si autoritatile locale si nationale.
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

* 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

