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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele

RAICU DANA - ELEONORA

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 6948
Date personale: nr. tel./adresă e-mail
Funcția pentru care candidez

MEMBRU AL CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL AL O.A.R.
BUCUREŞTI

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de ……………….....în perioada ………………….. și cea mai
importantă realizare a fost ………………………………………………......................................
2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de ……………… în perioada …………………și cea mai
importantă realizare a fost …………………………………………………............................
3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1. Ordinul arhitecţilor este o organizaţie profesională care trebuie să se implice în educaţia continuă privitoare
la peisajul cultural construit, respectul pentru spaţiul utilizat (public şi privat), explicarea conceptelor de bază
şi ale valorilor comunităţii pe care mediul construit le poate genera în mod direct şi indirect, începând de la
nivelul şcolii generale.
2. Ordinul arhitecţilor trebuie să reprezinte profesia de arhitect, în mod echidistant, păstrând nealterate
valorile şi misiunea arhitectului în relaţia cu autorităţile publice la nivel local şi general, pe plan naţional şi
internaţional. Ordinul arhitecţilor trebuie să sprijine calitatea actului arhitectural şi să nu cedeze în faţa
argumentelor subiective vremelnice, fiind obligat să vegheze la respectarea valorilor de interes public al
creaţiei arhitecturale.
3. Ordinul arhitecţilor trebuie să asigure cadrul legal şi instituţional pentru exercitarea profesiei de arhitect,
clarificând în mod corect aspectele care ţin de asigurarea profesională, sancţionarea calităţii slabe a actului
de arhitectură, categoriile de membrii, drepturile şi obligaţiile acestora.
Rportându-mă la aceste misiuni ale OAR (în opinia mea), sunt o persoană care poate să urmărească
interesele OAR în mod obiectiv, să se implice în activităţi educative, profesionale, în relaţia cu autorităţile
publice, şi să apere interesele actului de arhitectură, într-un mod determinat, corect şi fără părtinire. Tipul de
proiecte în domeniul arhitecturii şi în domenii conexe, în care m-am implicat, mă recomandă pentru acest
lucru.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. Perceperea OAR ca o organizaţie ce aduce plus valoare societăţii, mediului construit urban şi rural,
peisajului cultural.
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2. Perceperea OAR ca un actor adânc implicat în relaţia instituţională cu autorităţile locale şi generale,
reprezentând şi promovând profesia de arhitect, cu un punct de vedere obiectiv, puternic, respectat, îndreptat
către valorificarea şi protejarea actului de arhitectură.
3. Perceperea OAR ca un formator de idei, un educator al societăţii, un sprijinitor al spiritului civic şi al
ideilor de locuire, echipare şi amenajare a locului (teritoriului) sub toate formele sale (ocupare, utilizare,
întreţinere, valorificare).
4. Perceperea arhitecţilor ca actori ce sprijină valoarea de interes public a arhitecturii, persoane cu o înaltă
ţinută morală şi profesională, personajele directoare ale activităţii de „a construi”.
5. Transformarea profesiei de arhitect într-o profesie reglementată din toate punctele de vedere (profesional,
instituţional, financiar etc).

C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1. Continuarea şi dezvoltarea programelor de formare profesională, implicarea şcolilor superioare de
arhitectură dar şi a învăţământului gimnazial şi liceal (de specialitate sau nu) în activităţi ale OAR pentru a
educa publicul asupra rolului şi misiunilor arhitectului şi a actului de arhitectură.
2. Permanentizarea unor răspunsuri la diverse acţiuni ce privesc peisajul cultural al oraşului în spaţiul public
şi a unor opinii privitoare la actul de arhitectură. Raportarea unui feed-back rapid privitor la mediul construit
şi peisaj, la legislaţia directă şi conexă, feed-back vizibil în mod rapid şi lansat prin declaraţii de presă
susţinute ritmic, cu argumentele obictive demne de un formator de opinie şi plus-valoare.
3. Continuarea şi dezvoltarea demersurilor interne pentru reglementarea profesiei, a sistemului de asigurări
profesionale, a sancţionării (după caz) actului de arhitectură, a concursurilor de arhitectură şi a liberului acces
al tuturor arhitecţilor la o piaţă de muncă competitivă şi valoroasă.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
O organizaţie profesională care trebuie să funcţioneze ca un mediator între arhitect şi mediul construit.
Ordinul arhitecţilor trebuie să asigure cadrul educaţional, legal şi instituţional pentru exercitarea profesiei de
arhitect, pornind de la actul de educaţie teoretică şi practică complementar şcolii şi continuând cu implicarea
obiectivă în evoluţia cadrului legal şi al reglementărilor specifice şi conexe profesiei, punându-se accent pe
favorizarea, imbunătăţirea şi supravegherea calităţii actului arhitectural.
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

