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Anexa 2

ORDINUL
ARHITECTILOR
DIN ROMÂNIA

PREȘEDINTELUI FILIALEI BUCUREȘTI A O.A.R. nr. 2088 din 06.06.2022

BUCUREȘTI

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - Bucureşti 19 iunie 2022
SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele EPURE ILARIE NICOLAE EDUARD
Membru

în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4700

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

,

Funcţia pentru care candidez membru în consiliul teritorial
Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
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1. La Filiala

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția
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pentru care candidez şi care mă recomandă:

experienţă profesională îndelungată
de implicare în transformarea OAR

1

2 dorinţă

B.

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă

voi

fi aleslaleasă:

Actualizarea şi rezolvarea problemelor existente în ROF
2 Implicarea OAR în probleme arhitecţilor cu autorităţile publice
1

de avizare-autorizare

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

C.

Propuneri de modificări ale articolelor problematice din ROF pe care să le supun plenului CT
Propunerea unui departament/grup pentru asistarea arhitecţilor proiectanţi membri OAR
interacţiunile
cu autorităţile
1

în

2

D.

În opinia

mea Ordinul Arhitecţilor este:

Ordinul Arhitecţilor este în acest moment o organizaţie profesională care se ocupă însă în mod excesiv de
teoretică şi culturală. Este nevoie de o prezenţă mai mare a Ordinului în Zona practicii de arhitectură,
unde se exercită dreptul de semnătură al cărui unic gestionar este Ordinul. Putem lua exemple din
funcţionarea organizaţiilor similare din ţările comunitare.
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cei care au fost membri ai Conjiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul'2018:2022 fac mențiunea dacă au decăzut din
filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF
funcţie potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru
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