
HOTĂRÂREA PREȘEDINTELUI FILIALEI BUCUREȘTI A O.A.R. nr. 2088 din 06.06.2022 ORDINUL
Anexa 2 ARHITECȚILOR

DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI
CONFERINŢA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

A
FILIALEI BUCUREȘTI

A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - Bucureşti 19 iunie 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele __NEGULESCU DRAGOS ALEXANDRU,

Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A.1496__
Date personale: nr. tel./adresă e-mail
Funcţia pentru care candidez ___MEMBRU IN CONSILIUL TERITORIAL,

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcţia de ....................... în perioada ....................... Și cea mai
importantă realizare:a fost .......-.::-...siizis ii Sie eit asi ei te aan an an aa ana TATAEE na anna nea e

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcţia de .................. în perioada :..;.:+:.;+:aiuzss și cea mai
importantă realizare a fost ................ o ee eeeeeaaaaa ae

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

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:

...Dubla calitate profesionala: arhitect si urbanist.................. oo see ese ceea

...Experienta de 20 de ani in managerierea propriei firme de ahitectura...................oo ieece
3 ...Implicare in educatia: de profil................::.=2.<6pooii voii li iei

N

A

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă:
1 ...lmplicarea in actiuvitatile organizatiilor comunitare, de cartier, bucurestene......
2 ...Cresterea atractivitatii pentru invatamantul liceal de profil................ o o seeeee

C. Activităţile concrete pe care intenționez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:

1 ...Diseminarea informatiilor de arhitectura de calitate la nivelul comunitatii...............
2 ...Corelarea programei invatamantului liceal cu necesitatile pietei de profil...............

D.În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

Botea Responsabil pentru cresterea nivelului calitativ al arhitecturii in special prin educarea consumatorului
final

0 Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele-acestela-sunt necesare îîn
procesul de organi tei si/fmi exprim acordul dea fi făcute DEBIEE IRRRESt spor.—]Data 08.06.22" Parafa individuală|___1498____EI m a L rag0ş Al

* indiferent dacă este comisie aleasă sauruurmne : RE Estn** cei care au fost membrii ai Consiliulti Teritorial S Contliului Național în mandatul 2014-SSBfac înenţiu nea dacă au decăzut din
funcţie potrivit prevederilor art. 30,al. it-x)-și-art-31, al. (9), din regulamentul-cadru 'abiihalaler EETET caz, art. 29, al. (8) din ROF


