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Anexa 8

CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele: FEZI, Bogdan Andrei
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A 3465
Date personale: nr. tel./adresă e-mail 0723 99 99 14 / bogdan.fezi@arcvision.ro
Funcția pentru care candidez membru în consiliul teritorial
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de membru în consiliul teritorial în perioada 2010-2014 și cea mai
importantă realizare a fost participarea în discuțiile juridice de la Ministerul Dezvoltării (MDRT), cu comisia
experților francezi pentru elaborarea codului urbanismului in România și susținerea, prin Legea 350, a limitării
derogărilor de la CUT la maxim 20%.
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. Experiența de practică arhitecturală din Franța și din România: posibilități de îmbunătățire a situației in București.
2. Participarea ca asociat sau colaborator și câștigarea de concursuri internaționale de arhitectură:
organizarea concursuri și în capitală.
3. Cunoașterea elementelor esențiale de legislație din cele mai importante țări europene: ce trebuie modificat
la nivelul local. Contactele avute de-a lungul cercetării de arhitectură cu șefi de organizații profesionale
arhitecturale și cu arhitecți șefi din Europa: cum ne putem folosi de experiența lor.
4. Experiența didactică din Franța și din România: ce ne dorim de la educația studenților arhitecți. Relația cu
organizațiile neguvernamentale, exemple europene: ce implicare poate avea Ordinul.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. Protejarea și susținerea profesională a arhitecților (relația cu primăriile, ministerele, investitorii).
2. Protejarea spațiului construit trebuie intensificată prin colaborarea Ordinului cu autoritățile publice prin
informare, dialog sau demersuri juridice.
3. Susținerea de concursuri de arhitectură, în limita atribuțiilor filialei București.
4. Întărirea relației cu organizații din afara breslei, educarea și sensibilizarea publicului.
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1. Protejarea și susținerea profesională a arhitecților (relația cu primăriile, ministerele, investitorii).
2. Protejarea spațiului construit trebuie intensificată prin colaborarea Ordinului cu autoritățile publice prin
informare, dialog sau demersuri juridice.
3. Susținerea de concursuri de arhitectură, în limita atribuțiilor filialei București.
4. Întărirea relației cu organizații din afara breslei, educarea și sensibilizarea publicului.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
o organizație care trebuie să își exercite atribuțiile statutare cum ar fi “protejează și promovează calitatea
produsului de arhitectură și urbanism” sau “reprezintă interesele profesiunii în fața autorităților publice”.
OAR Filiala Teritorială București are căi legale și organizatorice încă nefolosite.
 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 02.05.2018

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
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

funcție potrivit

