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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 ____OCALAN MIHRIBAN____________________ 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.__10022______ 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail_____  m.ocalan@yahoo.com __________    

Funcția pentru care candidez ___ Membru în Consiliul de Conducere Teritorial_____________________ 

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: 

1 . Dorința de a participa activ la îmbunătățirea cadrului profesional 

2 . Aprecierea valorii profesiei de arhitect și a practicii de arhitectură 

3 . Capacitatea de a lucra în echipe pluridisciplinare și de a media dialoguri între diferite grupuri 

profesionale 

4 . Experiența profesională în cadrul biroului de proiectare și educațională în calitate de asistent universitar 

din cadrul UAUIM  

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

1 . Promovarea profesiei de arhitect  

2 . Promovarea arhitecturii de calitate 

3 . Sprijinirea dezvoltării relației OAR București cu UAUIM 

4 . Sprijinirea arhitecților proaspăt absolvenți pe durata stagiului profesional  

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

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 . Implicarea în proiecte mediatizate la scară largă în scopul de a crește nivelul de conștientizare referitor 

la necesitatea unei arhitecturi de calitate în societate 

2 . Susținerea și organizarea proiectelor și evenimentelor educaționale, culturale, profesionale 

3 . Sprijinirea arhitecților stagiari prin intermediul unor sesiuni de comunicare/lucru cu implicarea arhitecților 

îndrumători 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Organizația profesională ce sprijină și promovează profesia de arhitect, protejează interesele și drepturile 

arhitecților și susține o continuă formare profesională a acestora. 

 

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. 
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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 


