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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       

 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele YVONNE TOADER 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.7976 

Date personale:  

Funcția pentru care candidez:  

 Consiliul de Conducere al Filialei Bucuresti 

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: NU 

3.  Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) 

 A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

1 .Sunt arhitect cu drept de semnatura, absolventa UIAM promotia 1995. In anul 1996 am absolvit cursurile 

scolii de Studii Aprofundate UIAM- Bucuresti. 

2 . Am lucrat in mediul privat multi ani, ocupandu-ma de marketingul, dezvoltarea business-ului si vanzare 

in mai multe firme romanesti si straine, in domeniul constructilor si dezvoltarilor rezidentiale. 

3 . Am profesat meseria de arhitect prin intermediul unui birou propriu (activ din anul 2006 pana in anul 

2016) pe segmentul de amenajari interioare. Acolo unde s-a impus am realizat documentatiile de avizare si 

autorizare ce se impuneau. 

4 . Cunosc sisteme si tipuri de relationare organizationala vest europeana locuind in Spania/Barcelona timp 

de sapte ani. 

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

1. Obiectivul de refacere a comunicarii interne cu membrii cotizanti prin mijloace specifice strategiilor de 

comunicare organizationala. 

2. Obiectivul de realizare de campanii de comunicare externa care sa repozitioneze OAR si arhitectul la 

locul meritat in societatea romaneasca, folosind metodele specifice tipice oricarei organizatii sau societati 

comerciale. 

3. Obiectivul de realizare a de evenimente si dezbateri destinate domeniului constructiilor, care sa realizeze 

doua functiuni: continua informare asupra noutatilor din piata (care se afla intr-o permanenta schimbare) si 

reinnodarea legaturilor dintre arhitecti. Aceste evenimente vor fi realizate lunar si organizate (dar nu si 

decontate) de catre OAR.  

5. Obiectivul de Conectare si promovare a unui dialog continu cu tinerii absolventi, absolventi care sa poata 

gasi in OAR un sprijin in meseria de arhitect. 

4 . Obiectivul de a face ca membrii cotizanti sa aprecieze apartenenta la OAR, ca o organizatie structurata, 

reprezentativa si de elita a societatii romanesti. 

5. Obiectivul de a relua o comunicare fluida cu autoritatile statului. 

 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 . Realizarea unui plan/strategie de comunicare cu raportare anuala a rezultatelor 

2 . Realizarea unui plan/strategie de comunicare cu raportare anuala a rezultatelor 

3 . Implicarea directa in organizarea de evenimente gratuite destinate informarii si interconectarii dintre 

arhitecti si dintre arhitecti si domenii conexe. 

4 . Realizarea unui plan/strategie de comunicare cu raportare anuala a rezultatelor 



HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL  nr. 1232 din 27.03.2018 
Anexa 8 

5.  Realizarea unui plan/strategie de comunicare cu raportare anuala a rezultatelor 

 

 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

OAR este organizatie cu mare potential de reprezentativitate nationala si internationala si totodata una de 

formare pentru societatea romaneasca, o organizatie care are nevoie de sustinerea interna a unor membri 

se simt reprezentati de organizatia careia ii apartin.  

Pentru a indeplini acest deziderat este nevoie de o comunicare interna coerenta si de o imagine solida in 

afara ei. Pozitia erodata a arhitectului din societatea romaneasca a condus la numeroase frictiuni interne in 

cadrul organizatiei, frictiuni care, prin strategii potrivite si dedicatie se cer eliminate. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

* 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 


