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CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA- București 19 iunie 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele IATAGAN IULIA

Membru în Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A. 4767

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

Funcţia pentru care candidez CONSILIUL TERITORIAL

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcția de membru Comisia de Cenzori în perioada mai 2018 — mai 2022
și cea mai importantă realizare a fost ca am reusit implementarea identificarii dovezii OAR pe
documentul de plata / chitanta , am cerut actualizarea organigramei Filialei teritoriale Bucuresti a
OAR si am incercat sa reglementam si normalizam relatia dintre angajatii OAR si conducere

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. în perioada ..................... și cea mai
importantă realizare a fost .............. ie e e e e een nnennnn nn
3. Nu am deţinut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 Am vechime in meseria de arhitect de 20 de ani
2 Am fost membru in comisia de cenzoria filialei Bucuresti intre 2018-2022
3 Doresc sa ma implic in administrarea OAR Bucuresti
4 Dau in fiecare saptamana peste birocratia din primarii si institutiile anexe

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă:
1 Realizarea unei relatii transparente intre OAR Bucuresti si primarii de sector / PMB/ institutii
publice
2Revizuirea ROF a OAR privind relatia dintre comisii si transparenta aproape inexistenta dintre
acestea (ex. rapoartele cenzorilor se dau exclusiv Presedintelui) si privind transparenta dintre
comisii si membrii OAR(se invoca GDPR la orice incercare de transparenta, inclusiv la datele de
pe dovezi care ar putea ajuta la realizarea unei statistici exacte cu ceea ce se intampla pe piata
constructiilor actuale)
3 Realizarea unei legislatii care sa nu permita multiple interpretari si care sa imbunatateasca
practica arhitecturii in Romania
4 Actualizarea publicatiei „Exercitarea profesiei de arhitect”si distribuirea ei gratuit catre membrii
Ordinului

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

1 Tratative cu Primaria Generala / Primariile de sector si cu Institutiile publice de modernizare a
avizarilor proiectelor de constructii
2 Transparenta catre membrii OAR Bucuresti in administrarea OAR Bucuresti / gestionarea finantelor OAR
Bucuresti prin revizuirea ROF a OAR

3 Eficientizarea cheltuirii banilor conform bugetului aprobat de presedinte si OAR National
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4 Încercarea protejarii stagiarilor, eliminarea taxelor pt stagiari (taxa anuala, taxa inscriere examen
obtinerea dreptului de semnatura, judecare obiectiva a muncii lor din timpul stagiului, cursuri in

vederea inlesnirii obtinerii dreptului de semnatura)
D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

Instrumentul care trebuie sa protejeze si sa inlesneasca meseria de arhitect.

X Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordulde a fi făcute
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Data 7.06.2022 Semnătura Parafa individuală lulia

_ | i IATAGAN
* indiferent dacă este comisie aleasă săU-numită a** cei care au fost membrii ai Consiliului Terițorial sau Consiliului Național în mandatul = fuermenţiunea dacă au decăzutdin
funcție potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF


