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CONFERINŢA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - Bucureşti 21 mai 2022

ORDINUL
ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA
BUCUREŞTI

SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele STANCIU FLORIAN
Membru

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

1580

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

Funcţia pentru care candidez MEMBRU

ÎN CONSILIUL TERITORIAL

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala
în perioada

funcția de
cea mai importantă realizare a fost

și

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de membru în Consiliul Naţional
în perioada 2010-2017

și cea mai importantă realizare a fost

3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) - nu este cazul
A. Motivele
1

pentru care candidez și care mă recomandă:

Preocuparea pentru patrimoniu
formare a studenților

2 Activitatea de educare
B.

1.

și

Obiectivele pe care

le am

în vedere, dacă

voi

fi

ales/aleasă:

Organizarea de concursuri de arhitectură

2. Continuarea Platformei 112 Patrimoniu
3. Finalizarea Platformei 112 Recuperare

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

C. Activităţile

1 Parteneriatele cu
instituțiile abilitate pentru autorizarea și controlul patrimoniului
2 Studii istorice noi și relevee pentru încărcarea pe partea de documentare a platformei
3 Colaborarea pentru atelierul de restaurare a pieselor recuperate

D. În

opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

Instituția care gestionează dreptul de semnătură în sensul calității cadrului construit din care patrimoniu
este resursa principală şi neregenerabilă

în

Înţeleg că datele personale cuprinse
prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în
făcute publice în acest scop.
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de

X

Data
05.05.2022

Semnătura

d

atit

fi

PITEA
Pg dividuală
Florian

STANCIU
indiferent dacă este comisie
sau numită
** cei
iului
fost
Teritorial
membrii
care au
sau BensiliwluiNaţianal 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
*

