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DECLARAȚIE DE INTENŢIE
Numele şi prenumele:
Filiala
Funcţia pentru care candidez

CORDUNEANU LUCIAN
BUCUREŞTI
MEMBRU IN CONSILIUL TERITORIAL OAR BUCUREŞTI

Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:
1. La filiala BUCUREŞTI, funcţia de MEMBRU IN CONSILIUL TERITORIAL
în perioada 2014-2018 şi cea mai importantă realizare a fost implicarea mea în relaţii de
comunicare cu filialele teritoriale ale OAR Muntenia Vest, Dobrogea, Dunărea de Jos, Oltenia,
Bacău-Neamţ şi filiala teritorială Iaşi. De asemeni am contribuit la realizarea machetelor pentru
zona Buzeşti – Berzei şi Pictor Verona – parcul Gradina Icoanei, zone asupra cărora OAR
Bucureşti şi-a exprimat poziţia şi pentru care a intenţionat să se implice în realizarea de
concursuri de arhitectură.
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**
funcţia de______________________________________în perioada_____________________
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________
____________________________________________________________________________

. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)
Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă:
Din câte am oservat în cei 4 ani de mandat pot spune că există întotdeauna diferite roluri asumate de
arhitecţii din conducerea OAR Bucureşti, multe din acestea fiind în slujba unor interese de putere care
încearcă direct sau indirect canalizarea deciziilor consiliului.
Rolul pe care mi-l asum şi pe care l-am avut în mandatul precedent este acela de a aduce o
opinie imparţială şi echilibrată, dedicată exclusiv intereselor breslei arhitecţilor. Consider că trebuie să
mă implic în dezvoltarea profesiei şi cel mai bun mod de a o face este candidând.
Mă recomandă experienţa profesională în mediu privat (de 15 ani lucrez în biroul propriu) şi experienţa
celor 4 ani de mandat în Consliul Teritorial OAR Bucureşti
Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă
Comunicarea cu societatea. Educarea opiniei publice pe subiectele fierbinţi ale arhitecturii Bucureştiului.
Redobândirea poziţiei de formator de opinie al arhitectului în comunitate. Promovarea arhitecturii şi a
OAR ca organizaţie profesională de interes public. Comunicarea cu membrii arhitecţi neimplicaţi şi
atragerea lor în procesul decizional.
Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse
Realizarea unui sistem de vot online prin care toţi membrii OAR Bucureşti să poată contribui la luarea
deciziilor conducerii. Implicarea în activităţi publice cu impact în comunitate.
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este o organizaţie profesională apolitică ce promovează
arhitectura ca act cultural şi apără interesele membrilor săi.
Data 26.04.2018 Semnătura ________________

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită
** cei care au fost membrii ai consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2014-2018 fac
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9)
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare
a OAR

