
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 880 din 11.04.2022 ORDINUL
ARHITECȚILORnet DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

CONFERINŢA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI A

ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA -Bucureşti 21 mai 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele GOSPODARU ESTERA

Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A. 1245

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

Funcția pentru care candidez: membru in comisia de disciplina

Am deținut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:

1, La Filiala Teritorială București funcția de ..................... în perioada............. . şi cea mai

importantă realizare a fost ....................ooioocieieie cota tiicette2. La OrdinulArhitecţilor din România** funcția de ................-- în perioada «:esscmittcems și cea mai

importantă realizare a fost .....................cooioiiiociiiiiiiiiiiei citeninti
l. Nu am deţinutnici o funcție(se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez şi care mă recomandă:

1. Am o experienta profesionala de 25ani.
2. Am respectat codul deontologic profesional de-a lungul activitatii mele.
3. Doresc sa contribui prin calitatile si experienta mea la promovarea si ridicarea nivelului de

apreciere a profesiei de arhitect.annagliB. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă:
1. Ridicarea calitatii productiei de arhitectura
2. Promovarea prestigiului profesiei de arhitect

C. Activitățile concrete pe care intenţionez să le propun și/sau realizez

pentru atingerea obiectivelor propuse: '

1. Realizarea unor tipuri de raspuns pentru tipuri distincte de sesizari.
2. Initierea de instrumente de autoverificare anuala a legislatiei ce reglementeaza activitatea

profesionala a arhitectului

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este: organizatia profesionala ce protejeaza si promoveaza
profesia de arhitect.

X Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere şi în anexele aces
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publi

5 RE SIData Semnătura Parafa individuală <S

06.05.2022
* indiferent dacă este comisie aleasăapa** cei care au fost membrii ai Consiliutdi Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fab. mențiunea dacă au decăzutdin fi

potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) șiart. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, dupăcaz, art. 29, al. (8) din ROF


