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O.A.R. nr. 2088 din 06.06.2022

ORDINUL
ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA

|

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

DE

BUCUREȘTI

INTENŢIE

Numele şi prenumele _Doru GAFENCU

Membru în Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A.

Date personale:

nr.

1831

tel./adresă e-mail.

Funcţia pentru care candidez _ CONSILIUL TERITORIAL
Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

—

membru titular ____

1. La Filiala

Teritorială București funcția de
....................... în perioada
importantă realizare a fost............

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcţia

importantă realizare â foSt....+
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-
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-

-

cea mai

trimit eat til

Dotarea Bia ata

a

pentru care candidez și care mă recomandă:

dorința de a comunica arhitectural
voinţa de a comunica arhitectural
puterea de a comunica arhitectural
credința în ”a comunica arhitectural”

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă

B.

-

și

de .................. în perioada ..................... și cea mai

am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)
A. Motivele

-

sm

.......................

voi

fi ales/aleasă:

conștiința de breaslă
aprofundarea conştiinţei de breaslă
facilitarea aprofundării conştiinţei de breaslă
încurajarea facilitării aprofundării conştiinţei de breaslă

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

C.

1.

2.
3.

4.

inițierea de dezbateri de soluții gen "schiţă de schiţă” on line pe probleme profesionale
elaborarea unui calendar de ospeții de lucru în birouri/ateliere de arhitectură de succes
sesiuni de dezbateri pe teme gen "erori de concepție arhitectural-urbanistică dăunătoare
nouă, tuturor”
ternă de meditație individuală: “Vrem dar nu prea ştim ce vrem!...DECI !...
D.

În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

n

i

Organizația definitorie necesară desfăşurării activităților breslei arhitecţilor în ansamblul

SOCIOIAŢII

scoti Fr o ri

do

tat a ot ra
fi
e

Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere Și în anexele acesteia
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de
făcute pub cesti

Data

OA

*

221
CI

Semnătura

83

NEO

Parafa individuală

et
Doru
GAFENCU

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

al

