






CURRICULUM VITAE

Date personale:
Numele firmei sc Ari Consult srl Brasov [tel/fax: 0268-329-316]
Numele persoanei Dracea Razvan-Ion [tel: ]
Profesia arhitect
Data nasterii
Membru Ordinul Arhitectilor din Romania

Uniunea Arhitectilor din Romania 
Registrul Urbanistilor din Romania

Referinte*  :
*) cu participare in calitate de proiectant si/sau sef de proiect, inclusiv urmarirea executiei;
case de locuit unifamiliale / jud.Brasov, Bucuresti
case de vacanta / Poiana Brasov, Predeal, Bran, Sinaia
locuinte colective mici / Brasov
ansambluri rezidentiale / Brasov
sali de sport / Brasov
hoteluri, pensiuni, etc. / Brasov
restaurante, cantine, etc. / Brasov
sedii administrative de societate / Brasov, Sibiu
constructii industriale / Brasov
amenajari interioare de locuinte si spatii comerciale / Brasov, Bucuresti
design de mobilier / Brasov, Bucuresti
restructurari si amenajari de cladiri existente / Brasov
planuri de urbanism de zona si de detaliu / Brasov

Educatie:
Inst.de Arhitectura “Ion Mincu” Bucuresti – Fac.de Arhitectura si Sistematizare / 1987
Colegiul National “Andrei Saguna” Brasov / 1980

Activitate profesionala  :
sc Ari Consult srl Brasov 1994-prezent asociat / angajat
sc ADA srl Brasov 1991-96 asociat / angajat
sc Proiect sa Brasov 1987-91 stagiu / angajat

Limbi straine  :
Engleza vorbit, citit si scris bine
Franceza, germana, italiana vorbit si citit slab

Data ______________ Semnătura ________________Parafa individuală16.05.2022



  HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 218 DIN 14.02. 2022 Anexa nr. 2

DECLARAȚIE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele DRACEA RAZVAN-ION
Filiala BRASOV-COVASNA-HARGHITA
Funcţia pentru care candidez MEMBRU IN COMISIA NATIONALA
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:
1. La filiala BV-CV-HR, funcţia de PRESEDINTE
în perioada 2018-2022 şi cea mai importantă realizare a fost 
imbunatatirea relatiilor cu administratia publica locala
____________________________________________________________________________
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** 
funcţia de______________________________________în perioada_____________________
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă:
1. vreau sa ma implic in mai buna organizare a OAR
2. vreau sa reprezint interesele membrilor filialei din care provin 
3. ma recomanda activitatea depusa in ultimul mandat in filiala
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă
1. adoptarea unui regulament de functionare al forurilor de conducere ale OAR
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez 
pentru atingerea obiectivelor propuse

1. sa sustin grupul de lucru pentru intocmirea regulamentelor
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este 
o organizatie care trebuie sa isi perfectioneze procedurile de functionare
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data 16.05.2022 Semnătura ________________

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită 
**  cei  care  au  fost  membrii  ai  Consiliului  teritorial  sau  Consiliului  naţional  în  mandatul  2018  -  2022 fac
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9)
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare
a OAR



SILVIA SVETLANA DEMETER-LOWE 
 

  

 
DATE PERSONALE 
 
 
Data nasterii  
Locul nasterii . 
Cetatenia Romana; Britanica 
Sex: Feminin 
 
STUDII 
 
 
1999 2003 Cursul de Master in Stiinte, Conservare arhitecturala, Universitatea Oxford 

Brookes, Oxford. Bursier ICOMOS pentru intocmirea disertatiei.  
1997 1999 Cursul postuniversitar de restaurare“Ion Mincu” Institutul de Arhitectura si 

Urbanism „Ion Mincu”, Bucuresti. 
Apr. Iulie 97 Scoala de arhitectura KTH, Institutul Tehnic Regal, Stockholm, Suedia. 
1992 1997 Institutul de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, Bucuresti. 
1991 1992 Institutul Politehnic, Facultatea de Constructii, Sectia Arhitectura, Cluj. 
1989 1991 Liceul de Matematica-Fizica “Ion Mesota”, Brasov. Clasa matematica-fizica. 
1987 1989 Liceul de Stiinte ale Naturii, Brasov.Clasa de chimie-fizica.   
1979 1987 Scoala Sportiva No. 25. Brasov. Schior de performanta. 
 
 
EXPERIENTA PROFESIONALA 
 
Martie 2021 Prezent     Asociat unic al firmei de dezvoltare imobiliara Source Development.  
Iulie 
2006 

  Prezent Asociat unic si arhitect al firmei Context Architecture SRL. Proiectare de constructii 
ecologice. Proiectare si consultanta in domeniul conservarii arhitecturale.  

Ianuarie 
2005 

   Iulie  
   2006 

Arhitect al grupului IJP Building Conservation/ Limetec Ltd, Marea Britanie. 
Proiectare in domeniul conservarii arhitecturale. Specializare in restaurare de mori de 
vant. Sef de proiect. Cercetare in domeniul materialelor de constructie ecologice. 
Consultant pentru Fundatia Mihai Eminescu Trust UK . 

Martie  
2004 

  Dec. 
  2004 

Bursier SPAB- „Society for the Protection of Ancient Buildings”, Marea Britanie . 
Program de pregatire practica in domeniul conservarii patrimoniului construit. 

Ianuarie 
2003 

  Oct. 
  2003 

Arhitect pentru firma Boughton & Butler LLP, Marea Britanie. Proiectare si 
consultanta in domeniul conservarii arhitecturale. Sef de proiect . 

Aprilie 
2002 

  Sept. 
  2002 

Arhitect pentru Church Lukas Architecture & Design, Marea Britanie. 
Proiecte rezidentiale. Conversii si reabilitari. 

Mai 01   Mar.02 Arhitect pentru Roger P Dudley & Associates, Marea Britanie. Proiecte rezidentiale. 
Jan. 99   Dec. 

  2000 
Arhitect pentru Formula 4 Associates, Marea Britanie. Proiectare cladiri in domeniul 
sanitar. 

Aprilie 
1998 

  Sept. 
  1998 

Practica la firma Bolton, Lomas, Bradshaw Architecture, Marea Britanie. 
Proiectare constructii rezidentiale si birouri. 



EXPERIENTA ACADEMICA SI PROFESIONALA 
 
Septembrie 2009- 
prezent 

Initiator si organizator, in colaborare cu Fundatia ProPatrimonio, al Atelierului de la 
Mesendorf „Sa construim ecologic invatand de la arhitectura traditionala”, eveniment 
ce are ca scop pregatirea practica a studentilor si promovarea metodelor si tehnicilor 
de constructie traditionale. 
Initiator, organizator si consultant al proiectului „Portile Brasovului”, actiune ce 
urmareste promovarea conservarii componentelor arhitecturale. 

Octombrie 06- 
Mai 07 

Initiator, organizator si dezvoltare concept al expozitiei ” RESPIR – Intretinerea si 
repararea cladirilor traditionale”, realizata la Brasov in colaborare cu Fundatiile 
ProPatrimonio si Ratiu Family Foundation UK si Organizatia GTZ Sibiu. 

Aprilie 2006 Dezvoltare concept si sef de proiect: “Casa CLAIRE. Sustenabilitatea in constructii”, 
in colaborare cu autoritatile locale ale districtului Chiltrens si IJP Building 
Conservation Ltd, Marea Britanie. 

Iunie 2006 Design pentru  “The Hemp House”- standul Limetec Ltd la Expozitia Ecobuilt, Earl’s 
Court, London. 

2006 Consultant pentru Atlantic Production si Discovery Channel la realizarea 
documentarului  “Cetatile lui Vlad Tepes”.  

Sept. 2003 Dizertatie Master in Conservare arhitecturala: “Conservare si context. De la Biserica 
Neagra la Biserica Pestrita”. Distinctie. 

Sept. 1998 Atelier: Propunere restaurare al Manastirii Berislavesti, Jud. Valcea, proiect realizat 
de IAIM in colaborare cu Scoala de la Chaillot, Paris.  

Iulie 1997 Proiect de diploma: “Revitalizarea zonei „Dupa Ziduri”– Amenajarea Tarcului 
Caldararilor. Restaurarea si conversia Casinei Romane, Brasov”.  

1995 to ‘96 Asistent editare pentru publicarea cartii „Restaurare, Arhitectura, Urbanism” al 
domnului Prof. Dr. Arch. Gheorghe Curinschi-Vorona. 

 
Presedinte Asociatia SAT Transilvania. Consultant pentru Fundatia ProPatrimonio in probleme de 
conservare arhitecturala (2007-2014). Reprezentant OAR la Consiliul European al Arhitectilor, grupul de 
lucru Arhitectura Durabila (2008-2014). Membru al Grupului de lucru Rural in cadrul OAR (2014-2018). 
Membru al Comisiei de avizare OAR Filiala Bv-Cv-Hr pentru Incadrare in Specificul Local, Investitii prin 
programul PNDR ( 2008-2014). Membru al Comisiei Directiei Judetene de Cultura (2019-2021). Membru al 
Comisiei Nationale pentru Acordarea Dreptului de Semnatura in cadrul Ordinului Arhitectilor din Romania 
(2016- prezent).  
 
LIMBI STRAINE 
 
Engleza Fluent 
Franceza Fluent 
  
APARTENENTA  la organizatii profesionale 
 
Membru al Fundatiei ProPatrimonio, Romania, Marea Britanie, Membru INTBAU (International Network 
for Traditional Building, Architecture & Urbanism), Membru SPAB (Society for the Protection of Ancient 
Buildings), Membru OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania), membru SAT Transilvania. 
 
ALTE PREOCUPARI 
 
Sporturi de iarna, canotaj, karate. Schior de performanta (1981-1987). Reprezentant al Romaniei la 
Campionatele Mondiale si Cupa Mondiala la snowboard (1995-2001), Campioana overall la Bordercross al 
Cupei Continentale ale Americii de Sud, 2001. Instructor de schi si snowboard (1991- 1996). Sportiva anului 
2001 (Federatiile sporturilor de iarna). Arte si mestesuguri. Arta fotografica.  





              

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

Str. Şirul Beethoven nr. 1, 
500123 Braşov, jud. Braşov 

T: +40 (0)268 471 438 

T: +40 (0)268 511 900 

E: secretariat@oar-bvcvhr.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

Numele şi prenumele Diaocnu Florin 
Filiala BV-CV-HR 
Funcţia pentru care candidez Consiliul National OAR 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala_____________________, funcţia de______________________________________ 
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de membru in Comisia Teritoriala în perioada 2018-2020 
şi cea mai importantă realizare a fost: feedback-ul oferit Primariei in cadrul dialogurilor cu OAR 
filiala locala, sustinerea concursurilor de arhitectura in spatiul local Brasovean. 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. Doresc sa candidez pentru Consiliul National OAR, deoarece cred in importanta conectarii 
arhitecturii, designului, a tehnologiei si a artelor pentru a deservi mai bine societatea si 
generatiile viitoare. OAR trebuie sa  promoveaza gandirea si cercetarea interdisciplinara, 
ajutand noile generatii sa raspunda provocarilor viitorului, invatand din trecut, pentru a actiona 
in prezent. 
Ma recomanda experienta castigata pe plan national si international, unde am dobandit 
experienta in toate etapele de proiectare, in calitate de arhitect si project arhitect, de asemenea 
ma recomanda perioada petrecuta ca voluntar alaturi de EfdeN, premiillor castigate la 
concursuri nationale si internaționale de arhitectura cat si experienta dobandita in cadrul 
CTATU Brasov.  
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Continoarea proiectelor de transformare și eficientizarea OAR in conformitate cu legislatia 
nationala si alinierea la standardele internationale europene a organizatiilor de tipul OAR. 

 
2. Sprijinirea dialogul OAR cu autoritatea publica pentru dezvoltarea politicilor de legiferare, iar 
prin acestea sa fie dezvoltate comunitatile intr-un ’’climat sanatos’’  
3. Cresterea calitatii in constructii la nivel local si national prin implementarea concursurilor de 
arhitectura de catre mai multe municipalitati. 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1.  Sustinerea activitatilor OAR pentru: Generarea și organizarea unui număr sporit de 
concursuri calitative, cresterea calității și a gradului de implicare în rândul membrilor CN, 
dezvoltarea coordonată la nivel național a programului de susținere a formării și dezvoltării 
continue a membrilor și angajaților OAR, sprijinirea unei comunități active în jurul OAR. 

 



              

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

Str. Şirul Beethoven nr. 1, 
500123 Braşov, jud. Braşov 

T: +40 (0)268 471 438 

T: +40 (0)268 511 900 

E: secretariat@oar-bvcvhr.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizarea de proiecte culturale ce implica comunitatea in dezvoltarea 
culturala si sustenabila, prin colaborare intensivă OAR  cu universitati, ong-uri, 
foruri de conducere locale si centrale in vederea combaterii dezvoltarilor 
haotice si nesustenabile. 
 

 
3. O mai buna cominicare si colaborare cu institutiile de legiferare, pentru a implementa cat 

mai multe concursuri de arhitectura si proiecte conexe de dezvoltare a societatii din 
Romania. 

 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este o institutie care are nevoie in permanenta 
de ’’sange proaspat’’ si de o viziune de tipul ’’people centered’’.  
Folosind expertiza membrilor nostri trebuie sa  oferim leadership in gandire prin dezvoltarea de 
politici si solutii practice ce ajuta dezvoltarea arhitecturii in Romnaia. 
 
 
Data ______________ Semnătura ________________ 

DIACO
NU 
FLORIN

Digitally signed 
by DIACONU 
FLORIN 
Date: 
2022.05.26 
15:06:04 +03'00'



 

CV  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IANCHIȘ FLAVIUS ADRIAN 

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

Experienţa profesională  

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Arhitect / Asociat 

Numele şi adresa firmei S.C. JB Arhitectura S.R.L.- www.jba.ro 

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Arhitect / Asociat 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Peripheral Z S.R.L.  - www.peripheralz.blogspot.com 

Perioada 2003 - 2004 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Serdan Construct Impex S.R.L. 

Perioada 2002 - 2003 

Numele şi adresa angajatorului S.C. PRODID S.R.L. 

Perioada 2001 - 2002 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Atrium Construct S.R.L. 

Educaţie şi formare  

Perioada 1995 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Arhitect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Arhitectură si Urbanism Ion Mincu, București 

Perioada 1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Profil real 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul "Andrei Șaguna", Brașov 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limbi străine cunoscute   Engleză, Franceză 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

   Nemetschek Allplan, AutoCAD 
 

Proiecte / Premii  / Publicații  

 Depozit logistic, Codlea – 2021  

 Clincă de radiologie MedEuropa Iași – 2019 – prezent, coautor 

 Clincă de radiologie MedEuropa , Bacău – 2018 – prezent, coautor 

 Clincă de radiologie MedEuropa , București – 2017- 2020, coautor 

 Clincă de radiologie MedEuropa , Oradea – 2018 - 2020, coautor 

 Clincă de radiologie MedEuropa , Constanța – 2016 - 2018, coautor 



 

- Premiul la categoria ”Arhitectura dotărilor comunitare și de producție” în cadrul 
Bienalei de arhitectură Arhitectura.6, 2018 
- Publicat în: Revista Zeppelin nr. 152/2018, Revista Igloo nr. 185/2018  

 Hală de producție pentru Quin Automotive, Brașov – 2016-2017  

 Centru de afaceri, transfer tehnologic si incubator de afaceri, Brașov – 2014 - 2015 – 
18200 mp, colaborator/coautor la proiectul realizat de Exhibit Arhitectura și SYAA  
- Nominalizat la Premiul UE pentru arhitectură contemporană Mies van der Rohe 
2022  
- Nominalizare la categoria ”Arhitectura dotărilor comunitare și de producție” și 
Premiul sponsorului Caparol în cadrul Bienalei de arhitectură Arhitectura.6, 2020 
- Premiul Anualei de Arhitectură București - ediția a XVIII-a 2020 la Secțiunea 
arhitectură construită / arhitectură publică 
- Publicat în: World Architecture Magazine, China – no. 3/2020, Igloo Best – Office 
Buildings from Romania. 2021 

 Casa E, Brașov – coautor, proiect realizat de Exhibit Arhitectura 
- Nominalizat la Premiul UE pentru arhitectură contemporană Mies van der Rohe 
2017 
- Premiul Bienalei de arhitectură Arhitectura.6, 2016 
- Publicat în: Revista Zeppelin nr. 142/2016, Igloo - Case din Romania vol. 8, Sybille 
Kramer  - Design Solutions for Urban densification, Braun Publishing – 
https://www.braun-publishing.ch/de/stadtplanung/design-solutions-for-
urban/2018densification.html ,  World  

 Casa S, Brașov – coautor, proiect realizat de Exhibit Arhitectura 
- Nominalizare în cadrul Bienalei de arhitectură Arhitectura.6, 2016 
- Publicat în: Revista Zeppelin nr. 139/2015, Igloo - Case din Romania vol. 8 

 Clădire administrativă, Brașov – coautor, proiect realizat de Exhibit Arhitectura 
- Premiul Bienalei de arhitectură Arhitectura.6, 2016 

- Publicat în: Revista Zeppelin nr. 141/2016 

 Clădire de birouri și laboratoare farmaceutice pentru GlaxoSmithCline, Brașov – 
2011 – 2013 – 3730 mp, coautor, proiect realizat de Exhibit Arhitectura 

 Casa P, Brașov – autor 
- Premiul Anualei de Arhitectură Brașov-Covasna-Harghita 2011 

 Sediu administrativ  pentru Biserica Evanghelica  CA Brașov – colaborator/coautor la 
proiectul realizat de Exhibit Arhitectura 
- Premiul Bienalei de Arhitectură 2010 la secțiunea Restaurarea monumentelor şi 
reabilitarea clădirilor 
- Publicat în: Revista Arhitectura nr. 83/2010  

 Showroom Land Rover Jaguar, București – coautor 
- Publicat în: Revista Arhitectura nr. 24/2004 

 

Concursuri de arhitectură  

 Children''s Hospital, Cluj – Concurs internațional, 2021 - membru în echipa JBA 

 Comprehensive Transplant Centre, Cluj - Concurs internațional, 2020, Mențiune  - 
membru în echipa JBA 

 Croossing Borders, UK's Pavillion at BookFest 2019, București - premiul I  - membru 
în echipa JBA 

 Pavilionul României pentru Dubai Expo 2020, 2019 - Mențiune - membru în echipa 
JBA 

 “Turnul celor trei varste”,  Cluj -  Concurs internațional, 2017 - premiul III - membru în 
echipa JBA 



 

 Bavarian History Museum, Regensburg - Concurs internațional, 2013 - membru în 
echipa Exhibit Arhitectura 

 Corp nou de depozit cu acces liber la raft – extindere B.C.U. “Lucian Blaga”, Cluj -  
Concurs internațional, 2010 

 Archetypes Pavillion Architectural Competition, Romania, 2010 - Shortlisted 

 Pedestrian Bridge, Maribor, Slovenia - Concurs internațional, 2010 - membru în 
echipa Exhibit Arhitectura 

 Hanul Gabroveni, București, 2009 - membru în echipa Exhibit Arhitectura 

 The Masks of the City, Brooklyn, New York, 1999 - Concurs internațional pentru 
studenți arhitecți 

 Beyond the Gowanus Expressway, Brooklyn, New York, 1998 - Concurs 
internațional, locul 4  

 Architecture and the Eradication of Poverty, 1997- Concurs internațional pentru 
studenți arhitecți 

 
 

Data 
 
26.05.2022 







 

1 
 

CV SI DATE PERSONALE RELEVANTE 
 
I. Date personale 
 
CRISTIAN-DANIEL OPREA  
Telefon:   
E-mail:  
 

 
 
Studii Universitatea de arhitectura si Urbanism – Ion Mincu Bucuresti, fac. Arhitectura 
1998-2004 
Master Audit energetic si dezvoltare durabila – UAUIM 2004-2006 
 
Experiența profesională (inclusiv actualul loc de muncă)  
 
Arhitect – SC Nouvel Habitat Bucuresti – 2003-2006 
Arhitect – SC Atelier Arhideea SRL Brasov- 2010 -prezent 
 
Experiența in Ordinul Arhitectilor din Romania  
 
2018-2022  –  Vicepresedinte comunicare Filiala Brasov-Covasna-Harghita 
   Vicepresedinte comunicare si TI Ordinul Arhitectilor din Romania 
 
 
Alte elemente de CV  
 
Competențe relevante  
 
Abililitati de utilzare computer – nivel avansat 
Abilitati de comunicare Engleza, Franceza 
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