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DECLARAŢIE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele NASTASE Radu Petre
Filiala BUCURESTI
Funcţia pentru care candidez MEMBRU CONSILIUL TERITORIAL BUCURESTI
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii”:
1. La filiala BUCURESTI, funcţia de MEMBRU CONSILIUL TERITORIAL
în perioada 2001-2005 şi cea mai importantă realizare a fost intarirea colaborarii interinstitutionale cu MLPTL
cu alte autoritati publice de la nivelul capitalei.

si

2. La Ordinul Arhitecţilor din România**

funcţia de
în perioada
mai
importantă realizare a fost
cea
u am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)

:

1. motivul principal

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă:
la cresterea importantei OAR
la promovarea arhitecturii

si

este sa contribui

si meseriei de arhitect
2. experienta de mai bine de 20 de ani ca membru al OAR
3. experienta profesionala de peste 25 de ani
4. experienta extinsa in raport cu activitatea OAR
nivel central
local
5. experienta de lucru cu autoritatile centrale si locale, detinand functii publice in cadrul
MLPATsi Ministerul Culturii in 2014-2015 si 2001-2002

la

OWN

-

si

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă
buna functionare a OAR
legii
continuarea si finalizarea reformei legii 184, in curs de modificare
cresterea vizibilitatii si importantei meseriei de arhitect in contextul actual

cf

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

.
-

implicarea in Grupurile de lucru
participare activa la toate actiunile OAR

reprezentarea intereseior

OAR

la nivel central si local

in

raport cu insitutiile de resort

În opinia mea Ordinul Arhitecţilor din România este singura insitutie
care are menirea ca prin
actiunile sale sa promoveze Arhitectura ca expresie a culturii și, în consecință, sa lupte pentru
ca creația arhitecturală, calitatea construcțiilor, integrarea lor în mediul înconjurător, respectul
pentru peisajul natural
urban, precum și Pen RAtIMANișA fie considerate de interes

și

public.
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|Arniteci cu drept de semadturăi
*
indiferent dacă este comisie
numită
** cei care au fost membrii ai Consiliilui 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
filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare
a OAR

al

