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ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA

- BUCUREȘTI
CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - Bucureşti 19 iunie 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele ____ CIOMARTAN SORIN DORU

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A._ 2021__
Date personale: nr. tel./adresă e-mail_

Funcţia pentru care candidez _ CONSILIUL TERITORIAL AL FILIALEI TERITORIALE BUCUREŞTI AOAR.
Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de membru CTD-OAR. în perioada 2008-2014 și cea mai
importantă realizare a fost participarea la dezvoltarea jurisprudentei CTD OARin privinta Misiunii
Intrerupte a arhitectului
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcţia de membru CND-OAR în perioada 2014-2022 și cea mai
importantă realizare a fost participarea la dezvoltarea jurisprudentei CTD OARin privinta administrarii
OARla nivel national
3. Nu am deţinutnici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) nu este cazul

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 OAR trebuie safie o voce care sa aibe volum, sa fie un expert care sa fie ascultat
2 Exprimarea politica a arhitectului armonizata cu factorii de decizie
3 Exprimarea arhitectului armonizata cu factorii interesati, elita de specialisti, populatie.

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacăvoifi ales/aleasă:
1 O mai buna participare a arhitectului la dezvoltarea armonioasa a urbei
2 Concursuri de arhitectura eficiente cu larga recunoastere profesionala
3 Asigurarea unei participari largi si competente la deciziile publice ce afecteaza orasul
4 Educarea factorilor interesati in sensul celor mai bune criterii de evaluare a mediului construit

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

1 Propun monitorizarea/jurizarea achizitiilor/concursurilor lansate in sectoarele Bucuresti in conditii
loiale fara conflicte de interese
2 Participarea in asociere cu ONG-urile deprofil prin evenimente culturale/educative in scopul
constientizarii/sincronizarii si valorificarii consultarii populatiei pentru dezvoltarea orasului.
3 Participarea in consultarile publice pentru proiectele de urbanism avand in vedere conversia
masiva teritoriala

D.În opinia mea Ordinul Arhitecţiloreste:
Lipsit de volum atat numericcat si ca voce necesitand asocierea cu UAR, APUR alte ONG-uri implicate
in problemele spatiului construit si de viata, administratia locala, populatia educata si educarea populatei in
general pentru cresterea nivelului aspiratiilor/nevoilor asigurand cresterea calitatii vietii in Bucuresti.
m Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acorduldeafi făcute publice în acest scop.

ORDINUL ARHITECȚILOR

BIN ROMÂNIA

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită _
2021

** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național îTmandatul 201 -20t&dq rMantiuneq dacă au decăzut din
funcţie potrivit prevederilor art. 30, al. (1), Iit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al lialgtoAAmiipăicaz, art. 29, al. (8) din ROF

Data 03-06 DZ Semnătura Parafa individuală

Artitect cu drept de samatturăi


