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SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele BOGDAN IVANOVICI

Membruîn Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4977

Date personale:nr. tel./adresă e-mail

Funcţia pentru care candidez Consilier în cadrul Consiliului de Conducere Teritorial al filialei teritoriale
București a OAR

Consilier în cadrul Consiliului Naţional al OAR

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcția de Consilier (membru CCT) în perioada 2018-2022 și cea mai
importantă realizare a fost influențarea reconectării cu membrii filialei şi întocmirea proiectului de
regulament de organizare și funcționareal filialei (membru GL)

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcţia de de Consilier (membru CN) în perioada 2018-2022 și
cea mai importantă realizare a fost determinarea punctelor nevralgice ale organizării ordinului.

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

A. Motivele pentru care candidez şi care mă recomandă:
1. Sunt determinat să ajut la organizarea Ordinului pentru a deveni relevant pentru membri săi și pentru
societate
2. Pot contribui esențial la reformarea în spiritul legii și pe baze manageriale ale structurii regulamentelor
3. Pot ajuta la comunicarea letrică și vizuală
4. Înțelegerea (și mai) avansată a legislației și normelor domeniului

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. Reformarea Ordinului pe baze legale, regulamentare și manageriale (coerente / științifice)
2. Refacerea imaginii Ordinului în ochii membrilor OAR

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

1. Participarea la activitățile grupurilor de lucru competente pe regulamentele OARși legislație generală
2. Participarea la un grup de lucru referitor la strategia OAR

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:
O organizație profesională în derivă ce este influențată de grupuri de interese. Ordinular trebui să fie o
organizație profesională care să protejeze profesia de arhitect și să înceteze pretențiile (*unora) de a fi ȘI o
organizație cu veleități culturale.
Xj Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerereși în anexele acesteia sunt necesâre în
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acestscapi,
Data 09.05.2022 Semnătura Parafa individuală a z—-e dacă este comisie aleasă sau numită -
"cei Care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național îîn mandatul al2018 fac


