
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL  nr. 880 din 11.04.2022 
Anexa 4 
 

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI            
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022 

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 
 
Numele și prenumele ____Simion Stefan_____________________________ 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.__5620_ 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail__0721235023   simion_stefan@yahoo.com______    

Funcția pentru care candidez _____Membru in 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: 
Candidez pentru ca resimt necesitatea ca noi, arhitectii, sa ne asumam: 1) responsabilitatea 

organizarii cadrului legal al disciplinei noastre si imbunatatirea relatiei cu celelalte organisme publice 
implicate in domeniul constructiilor si patrimoniului construit, pe de-o parte; 2) cresterea constientizarii in 
breasla si societate a dimensiunii culturale care confera lunga durata cadrului construit. Pe cele doua 
planuri, ma recomanda lucrarile construite si premiate la care am lucrat; precum si activitatea mea 
academica in cadrul UAUIM si a revistei Mazzocchioo. 

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă: 
Obiectivele mele sunt de a sprijini initiative pe cele doua planuri enuntate mai sus, la punctul A. 
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez pentru atingerea 

obiectivelor propuse: 
Mentinerea unui dialog activ si strans cu arhitectii din Bucuresti in ceea ce priveste cele doua 

planuri enuntate mai sus. 
 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Organizatia breslei noastre care gestioneaza si protejeaza modul de exercitare a profesiei si care 
poate avea un rol activ in reinventarea organizarii profesiei. 
 
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 

 
 
 
 
 
* 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 


