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CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI            

A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele ____ MIHALI ELENA-LOREDANA ___________ 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A._9702__ 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail____0745.515.389__/__loredana.mihali@pzero.ro _    

Funcția pentru care candidez ___membru în Consiliul Teritorial al FT OAR București____ 

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

1. La Filiala Teritorială București funcția de ……………….....în perioada ………………….. și cea mai 

importantă realizare a fost ………………………………………………...................................... 

2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de ……………… în perioada …………………și cea mai 

importantă realizare a fost …………………………………………………............................ 

3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) 

  

 A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

Activitatea de proiectare susținută desfășurată atât în cadrul biroului de arhitectură în care sunt salariată, 

cât și pe cont propriu, m-a adus față în față cu multe provocări ale profesiei, legate atât de proiectarea 

propriu-zisă cât și de activitățile conexe acesteia, în special avizarea și autorizarea proiectelor. Consider 

că, mai ales în acest ultim domeniu, există mult loc pentru ameliorare folosind instrumente relativ simple și 

fără implicarea unor costuri semnificative, instrumente bazate pe dialog, colaborare și respect reciproc. 

Faptul că am dobândit relativ recent dreptul de semnătură, în urma desfășurării complete a stagiului 

profesional și a promovării examinării specifice, îmi conferă o perspectivă apropiată asupra problemelor cu 

care se confruntă arhitecții stagiari și asupra unor posibile soluții la acestea. 

 

 B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă: 

1 …Sprijinirea arhitecților stagiari în procesul de obținere a dreptului de semnătură și de perfecționare 

profesională 

2 …Ameliorarea proceselor și procedurilor interne în cadrul OAR - FTB 

3 …Îmbunătățirea cadrului procedural al avizării / autorizării proiectelor și promovarea unei relații de 

colaborare cu autoritățile publice cu competențe în domeniu 

 

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

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 …Participarea în grupuri sau sesiuni de lucru dedicate ameliorării cadrului de desfășurare a stagiului 

profesional și a procedurilor de acordare a dreptului de semnătură. 

2 …Implicarea în structuri de tip parteneriat sau grup de discuții cu autorități ale administrației publice cu 

atribuții în avizarea / autorizarea documentațiilor, pentru identificarea de măsuri prioritate de ameliorare a 

cadrului interacțiunii cu arhitecții 
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 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

… O organizație profesională independentă a cărei principală misiune este urmărirea executării 

competente și legale a profesiei și reprezentarea acesteia în fața terților.….. 

 

X   Înțeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în 

procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop. 

 

Data   Semnătura   Parafa individuală 

4.05.2022 

 

 

 

 

 

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită 

 ** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național 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 al filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF 


