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CONFER
RINȚA FILIA
ALEI TERITO
ORIALE BUCUREȘTI
A ORDIN
NULUI ARHIITECȚILOR DIN ROMÂ
ÂNIA, Bucurrești 12 mai 2018
RISOARE DE
E INTENŢIE
E
SCR
mele și prenumele ___M
Melita Irina__
__________
__________
____
Num
Mem
mbru în Filia
ala Bucureș
ști a O.A.R. având nr. T.N.A._4670_
T
_
Date
e personale
e: nr. tel./adre
esă e-mail__
__________
__________
____
Func
cția pentru care candid
dez___Mem
mbru in Conssiliul de Cond
ducere Teritorial______
__________
Am deținut func
cții în foruri de conduc
cere sau co
omisii*:
1. La
a Filiala Teritorială București funcția de ……Nu…
……….....în perioada …………………
….. și cea mai
m
impo
ortantă realiz
zare a fost ………………
…
………………
…………………….......................................
2. La
a Ordinul Arh
hitecților din România** funcția de membru
m
in Grupul
G
de Luccru Concurssuri, OAR Na
ational,
în pe
erioada 2015
5 – prezent și
ș cea mai im
mportantă re
ealizare a fos
st pregatirea
a unor metod
dologii care sa
perm
mita organiza
area de conc
cursuri cu attribuirea con
ntractului, ca procedura d
de achizitie publica, si
participarea alaturi de ceilaltti membri ai grupului la o
organizarea catorva con
ncursuri in fa
aza de implementare
la orra actuala.
3. Nu
u am deținutt nici o funcțție(se bifează prin încerccuirea numă
ărului)
A. Motivele
M
pen
ntru care ca
andidez și care mă reco
omandă:
Cand
didez pentru
u a continua lucrurile inccepute in ultimii 3 ani ca membru in G
Grupul de Lu
ucru Concurrsuri la
OAR
R National si pentru ca cred
c
ca experienta professionala de 10 ani ca arh
hitect partene
er in propriul birou,
cu lu
ucrari premia
ate, cu multe
e participari la
l concursurri, ma va aju
uta in rolul de
e consilier, ca
c si experie
enta
profe
esionala din alte tari (Fra
anta, Elvetia
a).
B. Obiectivele
O
p care le am în vedere
pe
e, dacă voi fi aleasă:
1. Organizarea de
d consursuri de arhitecctura cu atrib
buirea contra
actului, in special organizzate de
ublice locale
e.
administratiile pu
meliorarea relatiei dintre
e Ordin si me
embrii, si din
ntre Ordin si restul socie
etatii, o mai buna
b
comunicare a
2. Am
actiu
unilor Ordinu
ului catre arh
hitecti si o ca
ampanie de constientizare a rolului arhitectului
a
in
n general, ca
atre
„pub
blicul larg”.
3. Am
meliorarea relatiei intre arhitecti
a
si administratiile
e publice loccale, simplificcarea interactiunilor neccesare
exerrcitarii professiei.
C. Activitățile
A
concrete
c
pe care intențționez să le propun și/s
sau realizezz pentru atiingerea
obie
ectivelor pro
opuse:
1. Co
ontinuarea demersurilor
d
r incepute in ultimii 3 anii in cadrul Grupului de Lucru Concursuri la OAR
R
Natio
onal (respec
ctiv finalizare
ea unor procceduri care ssa simplifice intreg proce
esul de organizare a unu
ui
conc
curs, venind in sprijinul autoritatilor
a
lo
ocale interessate).
2. Organizarea unor
u
seri des
schise la sed
diile filialei, m
mi se pare ca
c o interactiune fata in fata
f
este ese
entiala
omunicare in
ntre OAR si membrii sai, pe langa deschiderea unor canale de comuniccare onpenttru o buna co
line pe
p care si Ordinul
O
sa po
oata primi fee
ed back de la arhitecti.
Penttru o prezenta mai importanta si ma
ai consistentta a arhitectilor, a rolului si realizarilo
or lor in opin
nia
publica, voi prop
pune „importtarea” unui model
m
elvetia
an, o „zi a ca
aselor desch
hise”, in care
e diferite proiecte
arii si arhitecctii si alti acto
ori implicati.
finaliizate se pot vizita de cattre oricine, fiind prezentii si proprieta
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Evenimentul este insotit de printul unul catalog al cladirilor care fac parte din „turneu”, astfel incat oamenii
sa isi poata alege locurile pe care sa le viziteze. Mi se pare ca arhitectura „traita” fata de cea experimentata
strict prin intermediul imaginii, a fotografiilor, e mult mai convingatoare si mai aproape de realitatea
proiectului.
3. As propune infiintarea unui „think tank” care sa abordeze problema relatiei intre arhitecti si
administratiile publice locale cu toate aspectele ei si sa gandeasca niste modele viabile, niste propuneri
concrete, posibil de realizat, care sa poata sa fie ulterior discutate cu autoritatile locale in vederea
implementarii lor. De asemenea cred ca Ordinul ar trebui sa aiba o prezenta mult mai importanta la nivel
politic, cu lobby pentru lucrurile care ne intereseaza si ne afecteaza. Nu e vorba de afiliere politica in nici un
caz, ci doar de a fi prezenti si a se tine cont de opiniile si nevoile noastre.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Ordinul Arhitectilor este o organizatie profesionala care, avand grija de membrii sai, are grija de societate.
Este de asemenea organizaria care guverneaza intreaga activiate a arhitectilor si legatura lor cu
autoritatile. Este interfata noastra si fata de ceilalti cetateni si fata de stat. Tocmai de aceea, Ordinul este o
organizatie care ar putea, si ar trebui, sa aiba un cuvant mult mai greu de spus in tot ceea ce tine de spatiu
construit si de politici urbane, pentru ca aceste lucruri vizeaza calitatea vietii tuturor si nu trebuie lasate in
voia unor nespecialisti.

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

