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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI      

 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

 

 

 

Numele și prenumele         GOILAV ANA-MARIA 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4086 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail  

Funcția pentru care candidez: membru în Consiliul Teritorial OAR Bucureşti 

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

1. La Filiala Teritorială București funcția de Vicepreşedinte în perioada 2014-2018 și cea mai importantă 

realizare a fost revista „A&B - Arhitecţii şi Bucureştiul”, publicaţie de opinie, de responsabilizare a 

arhitectului în rolul său public, în dialogul cu administraţia şi societatea. 

2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de membru în Consiliul Naţional în perioada 2014-2018 și 

cea mai importantă realizare a fost susţinerea cauzei Grupului OAR RURAL: educaţie în scopul 

conştientizării şi cultivării specificului local în arhitectură; cercetare şi inovaţie prin tradiţie. 

3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) 

 

 A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

1 interesul pentru exercitarea profesiei – componentă a culturii urbane - şi pentru receptarea ei publică 

corectă 

2 vederea de ansamblu, în dublu sens, atât asupra problemelor majore ale profesiei de arhitect în 

Bucureşti, cât şi asupra problemelor Capitalei, cu referire la calitatea mediului construit 

3 experienţa în comunicare interinstituţională 

4 continuarea demersurilor începute, cu accent pe rolul public al arhitectului  

 B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă: 

1 eliberarea arhitectului de corvoada birocratică, asumarea şi recunoaşterea rolului său public: actor 

cultural, politic, social indispensabil 

2 comunicare constantă cu membrii OAR, cu administraţia şi cu societatea 

3 arhitectură de autor: legea morală mai presus de legile 50 şi 184 

4 facilitarea accesului stagiarilor şi tinerilor arhitecţi la piaţa de arhitectură 

 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 implicarea directă a arhitecţilor în administraţie şi în forul legislativ 

2 consultări periodice cu membrii, parteneriate operative cu administraţia, programe publice de educaţie de 

arhitectură  

3 promovarea discernământului etic şi a intervenţiilor responsabile asupra oraşului istoric 

4 concursuri publice şi programe de management şi pregătire practică pentru profesie, dedicate stagiarilor 

şi tinerilor arhitecţi 
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 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Forul profesional reprezentativ, în care arhitectul îşi asumă rolul de autor al unui „act de cultură de interes 

public” (L184/2001, Art.2), de intelectual şi constructor. Partener indispensabil în dialogul public care 

configurează oraşul, alături de administraţie şi comunităţile urbane. 

 

■   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 3 mai 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 


