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

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele ____BACIU DANIEL

Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A. 1845

Date personale: nr. tel./adresă e-mail :

Funcţia pentru care candidez: membru în Consiliul teritorial al O.A.R.- Filiala Bucureşti

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială Bucureşti funcția de membru în Consiliul Teritorial în perioada 2018-2022 și cea mai
importantă realizare a fost familiarizarea profundă și frustrantă cu nivelul de birocrație și ineficiență al
organizației, precum și cu piedicile legale și organizatorice pentru a transforma OAR într-un vehicul
"erformant dedicat promovării și protejării arhitecţilor.
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcţia de .................. TM PEMOAMA s.scivoccccecocvieii și cea mai
importantă realizare a fost ...........oo lee re e e eie e a e atateatatea3. Nu am deținutnici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez şi care mă recomandă:
Cred că potsă reprezint interesele arhitecţilor proiectanți. Fac parte dintr-o generație de arhitecţi matură,
cei cu vîrsta între 40-50 deani, cu experiență reprezentativă în piața liberă de profil, o generație mai puțin
reprezentată pînă acum în forurile OAR.

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
Îmbunătăţirea OAR în vederea obţinerii următoarelor deziderate:
o comunicare corectă și armonioasă între membri, for de conducere, societate civilă, aparat administrativ.

- implicare cât mai directă, de pe o poziție corectă în îmbunătățirea calității arhitecturii și a spațiului public.
- armonizare legislativă
- armonizarea învățământului de profil la cerințele reale ale pieței prin dezvoltarea relațiilor între OAR și
universități. Promovarea acordării unui statut special filialelor din centrele cu universități de profil.
- polarizarea activității OAR pentru obținerea unor centre regionale de competență a specialiștilor din piața
de proiectare și a administrației de profil.
- consolidarea rolului OAR în cadrul societății.
- consolidarea pe plan extern a poziției OAR.

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

- implicarea în cadrul conferințelor teritoriale și a conferinței naționale.
- implicare în grupuri de lucru șide sprijin pentru filială și OAR Naţional.
- implicare în voluntariat, networking, reprezentare a breslei ca membru în relațiile cu terți, sprijin financiar
prin donații sau sponsorizări.
- propuneri de programeși strategii moderne, concrete, coerente în baza experienței acumulate.
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D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:
e cel mai bun instrument de proiectare a unei societăți moderneși civilizate

Înţeleg că datele personale cuprinseîn prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesareîn
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop.
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cu drept de somnăteră,

Data (6.05.2022. Semnătura Parafa individuală

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Naţional în mandatul 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din
funcţie potrivit prevederilor art. 30,al. (1), Iit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF


