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ORDINUL
ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA
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BUCUREȘTI

-

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Bucureşti 21 mai 2022
SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele
Membru

în Filiala

Date personale:

CLAUDIU FURNEA,

Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A.__2915_

nr.

tel./adresă e-mail__

Funcţia pentru care candidez
Am deținut funcții în foruri de

___ Membru

conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcția

importaniă realzare a

ÎO0Sl

Consiliul Teritorial_.

+.+:s+om cute

SE OSTI
a na atna
DIR

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția

importantă realizare a Îost

-....+>--:imuesciomrmaororera

Nu am deținut nici o funcție
A. Motivele
1

O

RE

de ....................... în perioada .............:......... și cea mai
de .................. în perioada .....................
nenea aaa ere na
ve

Și

cea mai

(se bifează prin încercuirea numărului)

pentru care candidez şi care mă recomandă:

bogata experienta profesionala

2 Partener activ in cadrul Consilului Tehnic al Patriarhiei
3 Motiv principal: imbunatatirea actului de proiectare si a conditiilor in care isi desfasoara activitatea
arhitectii
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi
ales/aleasă:

fi

1. Imbunatatirea cadrului legal cu privire la activitatile desfasurate de arhitectii proiectanti
2. _Imbunatatirea conditiilor profesionale
3. Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civila
4. Dezvoltarea de parteneriate cu institutiile statului

Activitățile concrete pe care intenționez să le propun
pentru atingerea obiectivelor propuse:

C.

și/sau

realizez

Sa ma implic alaturi de colegii mei intr-o dezvoltare profesionala continua prin activitati si intalniri la care sa
discutam despre probleme legate de profesie si de modul in care OAR poate imbunatatii conditiile
profesionale, de modul in care OAR se poate implica activ in parteneriate cu institutiile statului si societatea

civila.

D. În

opinia mea Ordinul Arhitecților este:

O organizatie profesionala cu valoare mare in cadrul societatii civile, ce poate influenta modelul de
gandire la nivel politic si administrativ al institutiilor statului, care poate propune legi sau formule in vederea
„

imbunatatirii activitatilor desfasurate de arhitectii proiectanti sau alte activitati conexe.

Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în
îmi ȘAprim acordul de
făcute publice în ace
procesul de organizare a conferinței

O

fi

și

Data

01-0Ț.

VLSemnătura

ARH

-Parafa

indiferent dacă este comisie aleasă sau numită!
**
cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial
ai
funcție potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x)

*

,
și

-

individuală

2915

Claudiu

Consiliului Național în mandatul 201 42018 VE
31, al. (9), din regulamentul-cadru al filiale
hi

sau

ECTILOR

O DINUL
DINEOMÂNA

NE

dacă au decăzut din
rt. 29, al. (8) din ROF

