
Nume: Nenciu Ioana 

Profesie: Urbanist 

Loc de muncă: Inspectoratul Județean în Construcții - Brașov 

Anul dobândirii statutului de membru APUR: 2019 

 

Rezumatul experienței profesionale: 

Urbanist licențiat în Proiectare și Planificare urbană în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism 

„Ion Mincu” din București – UAUIM 2013, cu dublă specializare postuniversitară în amenajarea 

teritoriului și dezvoltare regională – master UAUIM 2015 și dezvoltare imobiliară prin programul 

internațional ASURED – acreditat de UAUIM și RICS – Royal Institute for Chartered Surveyors 

2017. 

Competențe și certificări conexe: Manager de proiect, Formator, Expert accesare fonduri europene; 

Competențe lingvistice – engleză, germană, spaniolă. 

Parcurs profesional principal: 

2019 – prezent: Inspector în Construcții – Inspectoratul Județean în Construcții – Brașov. 

2018 – 2019: Expert Urbanist – Primăria Sectorului 3 al Municipiului București. 

2017: Urbanist - S.C. MKBT: Habitat SRL – Make Better. 

2016 – 2017: Project Manager “ALERT Campanie de conștientizare  a riscului seismic”, publicație 

“București. Orașul Vulnerabil” – Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală. 

2014 – 2015: Urbanist colaborator – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting 

(CCPEC). 

2014: Stagiar – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Departamentul Programe 

Europene. 

 

Scrisoare de intenție privind candidatura: 

Subsemnata, Ioana Nenciu, prin prezenta doresc să îmi prezint candidatura la funcția de membru în 

Consiliul Director al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România - APUR, pentru perioada de 

mandat 2019 – 2021. 

Experiența profesională începută în anul 2014, până în prezent însumează activități de proiectare și 

planificare urbană  (domeniul mobilității urbane), management de proiect și politici publice (domeniul 

locuirii și managementul dezastrelor și al riscului), analize de competitivitate și localizare (domeniul 

investițiilor imobiliare), elaborare și control al actelor administrative (domeniul autorizării lucrărilor de 

construcții). 

Activitățile desfășurate, precum și activarea în echipe interdisciplinare (atât în mediul privat, cât și în 

cel public), editarea de publicații și organizarea de dezbateri și grupuri de lucru tematice, consider că 

sunt congruente cu obiectivele APUR și cu necesitatea vizibilității și activării profesioniștilor în viața 

publică a comunităților.  

De asemenea, experiența anterioară (2016-2017) ce a presupus asumarea unui rol activ în cadrul 

societăţii civile, completată cu perspectiva dobândită ulterior, prin activarea în cadrul instituțiilor 



publice (2018-2019), au contribuit la înțelegerea și dorința de promovare a echilibrului necesar între 

interesele publice şi cele private în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.  

Motivul candidaturii mele îl reprezintă dorinţa de sprijinire a dialogului între profesioniștii din domeniul 

extins al urbanismului, schimbul de experiență și sinergia interdisciplinarității, ca bază a demersurilor 

urbanistice. 

  


