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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 CORDUNEANU LUCIAN 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 3870 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail 0722271058/lucian.corduneanu@gmail.com    

Funcția pentru care candidez CONSILIUL TERITORIAL 

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

1. La Filiala Teritorială București funcția de MEMBRU IN CONSILIUL TERITORIAL în perioada 2014-2018 și cea mai importantă realizare 

a fost IMPLICAREA IN PROBLEMA „PIATA MATACHE” SI REALIZAREA MACHETEI ZONEI 
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: 

1 implicare activa in rezolvarea problemelor breslei 

2 dorinta de a contribui la cresterea calitatii arhitecturii orasului 

3 ma recomanda experienta in profesie de peste 20 de ani si in colaborarile anterioare cu OAR local si national 

4 ……………………………………… 

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

1 imbunatatiea imaginii arhitectului in comunitate 

2 viziune comuna exprimata public cu privire la problemele arhitecturii romanesti 

3 OAR – mediator intre arhitecti si administratia publica 
4 ……………………………………… 

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

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 implicare civica a arhitectilor in zone destructurate. Constientizarea relatiilor sociale intr-o comunitate prin rezolvarea punctuala a 

unor probleme de design urban impreuna cu locuitorii 

2 perfectionarea raportului pentru Bucuresti ca viziune a OAR asupra starii fondului construit actual si promovarea publica a 

acestuia 

3 studiul distributiei autorizatiilor in teritoriu, analizarea complexa a dovezilor si transpunerea informatiilor intr-o aplicatie folosita de 

arhitecti si de administratia publica, un instrument comun de colaborare care sa duca la cresterea calitatii produsului de arhitectura 

si eficientizarea procesului de autorizare 

4 ……………………………………… 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

organizatia profesionala independenta de interes public care protejeaza si promoveaza calitatea produsului de arhitectura si 

gestioneaza dreptul de semnatura al arhitectilor reprezentand interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice 

 

   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 

* 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 


