
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL  nr. 1232 din 27.03.2018 
Anexa 8 
 

 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       
 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 
 
Numele și prenumele _______POPESCU TOADER_______________ 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A._4746__ 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail___0723.131.895 / toader.popescu@pzero.ro____    

Funcția pentru care candidez __membru în Comisia Teritorială de Disciplină______ 

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 …Bună cunoaștere a cadrului legal al exercitării profesiei de arhitect 
2 …Bună capacitate de analiză a unei situații de fapt în contextul unui cadru legal sau normativ  
3 …Bună reputație profesională 
4 …Absența oricărei abateri sau sancțiuni de ordin disciplinar sau deontologic 

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

1 …Sancționarea actelor care aduc atingere exercitării responsabile și legale a profesiei 
2 …Combaterea fenomenului semnăturii de complezență 
3 …Restabilirea unei imagini publice corecte a profesiei de arhitect 

 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              
 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 …Prezența sistematică la ședințele Comisiei / completelor 
2 …Aplicarea obiectivă și nepărtinitoare a prevederilor legale și regulamentare în materie 
3 …Analiza echilibrată și nepătimașă a situațiilor de fapt, cu audierea tuturor părților implicate și luarea în 
considerare a tuturor probelor 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

………O organizație profesională independentă a cărei principală misiune este urmărirea executării 
competente și legale a profesiei și reprezentarea acesteia în fața terților.... 
 
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 


