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

SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele Roxana Dumitriu
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4997
Date personale: nr. tel./adresă e-mail 0745 849 781, roxana.dumitriu@gmail.com
Funcția pentru care candidez membru consiliul teritorial Bucuresti
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:
Sunt arhitect cu drept de semnatura in anul 2007, am activat atat in unul din birourile mari de arhitectura
cat si in birouri mici si in cadrul propriului BIA, am o experienta profesionala relevanta de peste 15 ani –
am profesat inca din timpul facultatii. In ultimii ani asist la o decadere a profesiei ingrijoratoare si cred ca
OAR are atat rolul cat si posibilitatea de a opri aceast fenomen. Consider ca OAR ar trebui sa fie mult mai
prezent in mediile profesionale, legale dar si publice. Sa devina o voce puternica si credibila in toate
problemele legate de mediul construit, ceea ce in momentul de fata nu este.

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 O mai buna reprezentativitate a OAR atat fata de membri cat si fata de public si de autoritati
2 Debiroctarizarea proceselor si procedurilor OAR , dar si parteneriate cu atoritatile in vederea
debirocratizarii procedurilor de autorizare
3 Sprijin constant si sustinut al arhitectilor in vederea realizarii de proiecte calitative

C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
atingerea obiectivelor propuse:

pentru

1 Parteneriate cu primariile de sectoare, PMB, ISU, ISC, Directia de Monumente pentru clarificarea
documentelor necesare si in general un dialog cu autoritatile
2 Grup de lucru pe legislatie in vederea crearii unui cadru legal coerent
3 Relizarea unei baze de date accesibila arhitectlor cu caiete de sarcini, contnut cadru al proiectelor, etc
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D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
O organizarie din pacate complet nefunctionala in momentul de fata, care nu reprezinta o voce credibila
nici pentru membri nici pt socenate, nici pentru autoritati. Cred insa ca ar trebui sa devina o organizatie
valida si credibila.
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

