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

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele : PASOL ALEXANDRU

Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr.T.N.A. 4699

Date personale:

Funcția pentru care candidez ___ CONSILIUL TERITORIAL

Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La filiala BUCURESTI, funcţia de MEMBRU COMISIA DE CENZORI
în perioada 2018-2022 şi cea mai importantă realizare a fost identificarea si rezolvarea discrepantelor ce ar
fi putut impiedica activitatea atat economica, cat si sociala din cadrul colectivului
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. în perioada ..................... și cea mai
importantă realizare a fost ............ o oii i ei re eee eeane e a eaE E An eann3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1. Candidez pt ca sunt nemultumit de situatia actuala a OAR
2. Candidez pt ca am inteles, din functia de presedinte a comisiei de cenzori a unei filiale, ca implicarea pt
evolutia OAR trebuie ridicata la un nivel superior
3. Ma recomanda experienta in domeniul constructiilor, cu implicare in proiectare, executie si management,
experienta acumulata in perioada de 22 de ani de cand lucrez in domeniul arhitecturii
4. Ma recomanda experienta si intelegerea modului actual de functionare a OAR,prin prisma analizei din
functia de presedinte a unei comisii de cenzori

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacăvoi fi ales:
1. Digitalizarea completa a relatiei dintre arhitect si OAR
2. Optimizarea procesului de emitere a dovezii OARsi crearea unui cadru prin care safie dorita
de arhitecti, nu impusa.
3. Identificarea conditiilor pt eliminare semnaturii de complezenta
4. Reorientarea si investirea bugetului in favoarea membrilorsi in promovarea meseriei

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

1. Propun implementarea viitoarelor alegeri nationalesi locale in format electronic.
2. Accesul complet libersi transparent al fiecarui membru catre orice act, decizie a OAR
3. Modificarea valorii dovezii OARin functie de tipologia proiectului implementat
4. Crearea unei baze legale pt combaterea semnaturii de complezenta

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:
Organizatia ce reglementeaza, promoveazasi protejeaza meseria de arhitect.

x Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele-acesteia sunt necesare în procesul
de organizare a conferinței și îmi exprim acordul deafi făcute publice în acest scop.
Data Semnătura. Parafa” individuală—
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* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită =

** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în Fara 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din
funcţie 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


