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

' ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI
CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

A
FILIALEI BUCUREȘTI

A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 19 iunie 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele _Barbu VLAD

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 2819
Date personale: nr. tel./adresă e-mail

Funcția pentru care candidez MEMBRU ÎN CONSILIUL DE CONDUCERE ALFILIALEI BUCUREŞTI
AO.A.R
Am deținut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcția de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE CONDUCERE ALFILIALEI
BUCUREȘTI A O.A.R
.În perioada 2021-2022 și cea mai importantă realizare a fost Înființarea Ordinului. În calitae de membru
în consiliul de conducere al Uniunii Arhitecţilor am contribuit la activitatea grupului de lucru pentru
înfiinţarea Ordinului cam 7-8 ani............

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
Înființarea a două grupuri de lucru.

1 ...ordinul trebuie săfie un nod al atmosferei de lucru , al discuțiilor despre prblemele ce le
AVEM vezi RESTEET ZE
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B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă:
Înființarea a două grupuri de lucru.

1... grupul de sprijin pentru situația când un arhitect intră într-un proces ................. o ooie ii ic oceeee iii2 ... grupul de sprijin pentru arhitecţii șefi ................... ooii
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:E clubul arhitecților din beci / un loc unde putem să ne întâlnim (informalse zice) la o cafea sau să

punem te miri ce la cale .
A

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:
sta Ordinul este atuncea când noi vom fi o breaslă................. o ocoliTena nen
D Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și înaflexele acesteia sunt necesare în
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acor. e a fi făcute publice în acest scop.

ORDINUL ARHITECTILOR

Data 10.iun 2022 Semhăţură ParâtPtHăividuală
2819
Barbu
VLAD

* indiferent dacă este comisie aleasă său nu (ră

Arhitect cu drept de semnătură


