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

SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele: Calciu Daniela
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 8047
Date personale:
Funcția pentru care candidez: MEMBRU AL CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL AL O.A.R.
BUCUREȘTI
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de membru al Consiliului Teritorial București în perioada 20142018 și cele mai importante realizări au fost: (1) reprezentarea filialei la acțiuni de promovare a
patrimoniului construit; (2) propunerea, organizarea și moderarea de evenimente în cadrul Anualelor.
2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de membru al Consiliului de Conducere Național în perioada
2014-2018 și cea mai importantă realizare a fost participarea activă în Grupul de Lucru Concursuri –
Parteneriate, unde am lucrat, printre altele, și la elaborarea Normelor Metodologice pentru acordarea de
finanțări din timbrul arhitecturii, împreună cu vicepreședintele de resort.
3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1. Cred că arhitectura este parte intrinsecă a proceselor de redefiniri sociale, economice și culturale cu care
ne confruntăm cu toții ca membri ai societății românești.
2. Cred că arhitecții trebuie să își asume colectiv parte din responsabilitatea acestor schimbări.
3. Cred că fiecare dintre noi este dator să înțeleagă, să practice și să promoveze o arhitectură responsabilă
social.
4. De 11 ani, m-am alăturat grupurilor care luptă pentru (re)definirea locului și rolului arhitecturii în
societatea românească – prin dialog, abordare integrată, bună guvernanță și participare.
Dintr-o triplă poziție de cadru didactic la UAUIM, membru în echipa de cercetare și activism urban al
Asociației pentru Tranziția Urbană – ATU, și director de dezvoltare al Muzeului Național de Artă
Contemporană, construiesc parteneriate și structuri de colaborare între instituții și comunități urbane, și
promovez schimbări de mentalitate și de comportament al actorilor urbani și al locuitorilor. Aceste proiecte
aduc împreună dimensiunile culturale, pragmatice și administrative care guvernează producția de
arhitectură din România, iar dificultățile cu care ne-am confruntat au dat naștere unor subiecte incitante de
cercetare și dezbatere.
După o serie de întreprinderi diverse ca proiectant, activist, asistent universitar sau cercetător, dar și după 4
ani de discuții pe teme profesionale ca membru în Consiliul Național, îmi doresc să contribui direct la
creșterea viabilității intelectuale a felului în care ne exercităm profesia în România – atât în ceea ce ne
privește pe noi, arhitecții, cât și imaginea noastră publică.
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B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. Răspândirea concursului de arhitectură ca modalitate de atribuire a contractelor de proiectare pentru
obiective importante
2. Îmbunătățirea proceselor interne în cadrul OAR
3. Asigurarea legăturilor dintre chestiunile cu care se confruntă Filiala București și abordarea acestora la
nivel național
4. Promovarea arhitecturii ca domeniu profesional și cultural esențial democrației românești
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1. Continuarea activității în Grupul de Lucru Concursuri – Parteneriate
2. Participarea în grupuri sau sesiuni de lucru pentru determinarea nevoilor reale și croirea schimbărilor,
atât în interiorul Ordinului, cât și în relația acestuia cu partenerii de dialog
3. Dezvoltarea, ca și până acum, de proiecte de educație informală și non-formală pentru promovarea
arhitecturii în spațiul public
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Dator să lupte în interesul arhitecturii și al comunității profesionale, fără însă a fi un sindicat.
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

25.04.2018

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

