
 

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI        
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022 
 
SCRISOARE DE INTENŢIE 
Numele și prenumele ___ Neagu Bogdan Constantin  
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 2732 

Date personale: www.nbc-arhitect.ro  
Funcția pentru care candidez ___CONSILIUL TERITORIAL 
 
 A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 
 

1. Experienta acumulata in 25 de ani de activitate practica consistenta, remarcata 
prin  rezolvarea unei varietati de teme de proiectare implementate si urmarite pana 
la punerea in functiune dar si ulterior. 

2. Experienta acumulata si pe zona de urbansim, ca membru RUR, poate fi un plus in 
gasirea de solutii la problemele breslei si ale urbei.  
 
 B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales: 

1. Impunerea unor tarife minime de proiectare considerand ca un factor foarte 
important al calitatii poiectarii in general este determinat si de valoarea de 
proiectare. 
2. Crearea de comunicari media pentru educarea cetatenilor cu privire la importanta 
si statutul acestei meserii si constientizarii impactului fiecarei constructii asupra 
tesutului urban.  
3 .Identificarea de spatii urbane care se pot optimiza si masuri concrete de 
interventie pentru  eficientizarea si refunctionalizarea acestora la standarde 
contemporane. 
 
 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              
 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1. Impunerea unor tarife minime de proiectare considerand ca un factor foarte 
important al calitatii poiectarii in general este determinat si de valoarea de 
proiectare. 
2. Crearea de comunicari media pentru educarea cetatenilor cu privire la importanta 
si statutul acestei meserii si constientizarii impactului fiecarei constructii asupra 
tesutului urban.  
3 .Identificarea de spatii urbane care se pot optimiza si masuri concrete de 
interventie pentru  eficientizarea si refunctionalizarea acestora la standarde 
contemporane. 
 
 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 
 
Liantul care rezolva/identifica problemele breslei si reprezentatul acesteia in societate.   
 
 

http://www.nbc-arhitect.ro/


 
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 

         

 

 

 


