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Anexa 8

CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele Raluca Munteanu
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 3936
Date personale: nr. tel./adresă e-mail 0720.001.151 / ralucamunteanu@gmail.com
Funcția pentru care candidez membru în consiliul teritorial al filialei București
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de vicepreședinte în perioada 2014-2018 și cea mai importantă
realizare a fost coordonarea programului facultativ de dezvoltare profesională pentru arhitecți
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:
Profesez ca arhitect din 2003, din 2011 conduc propriul meu birou de arhitectură. Am o lungă experiență de
implicare civică în probleme de dezvoltare urbană, arhitectură și patrimoniu (colaborez cu fundația Pro
Patrimonio din 2010), peisaj cultural. Din 2014 m-am implicat în problemele breslei pentru a încerca o
modernizarea a relațiilor dintre membri și conducere. Rezultatele mandatului meu mă recomandă pentru
continuarea participării la administrarea filialei: lucru în echipa de elaborare a SIC (sistemul informatic
asupra costurilor) și PCPC (platforma comună de precalcul); organizarea unui program facultativ de
dezvoltare profesională; consultare activă cu arhitecții și arhitecții stagiari pe probleme de activitate
curentă; disponibilitatea de a aloca timp pentru problemele profesiei; informatizarea înscrierilor pentru
evenimentele de pregătire profesională; eliminarea deplasării pentru ridicarea dovezii OAR.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
În continuarea celor începute în mandatul anterior, obiectivele mele sunt lărgirea informatizării în
interacțiunea cu membrii; sprijinirea stagiarilor în problemele profesionale; implementarea și promovarea
platformei comune de precalcul; comunicare și colaborare cu autoritățile în privința problemelor urbane și
de arhitectură.
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
Concret, consultarea directă cu arhitecții pentru înțelegerea și utilizarea platformei comune de precalcul,
pentru probleme profesionale și consultanță cu stagiarii sunt principalele activități pe care mi le propun. De
asemenea îmi propun și monitorizarea pieței de arhitectură din București și a tendințelor de dezvoltare
urbană prin continuarea Raportului pentru București.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Un mediator între societate și autoritate, un observator activ al culturii urbane, o plarformă de comunicare
profesională între arhitecții.
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

