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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       

 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele _______________________________________________________ 

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

Date personale: nr. tel./adresă e-mail_____________________________________________    

Funcția pentru care candidez __________________________________________________ 

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 ……………………………………. 

2 ……………………………………. 

3 …………………………………….. 

4 ……………………………………… 

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

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ……………………………………… 

4 ……………………………………… 

 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ……………………………………… 

4 ……………………………………… 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   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 

IOZSA Tania-Andreea

9555

0731 074 700 / tania.iozsa@yahoo.com

- -
-

- -
-

27.04.2018

Interactiunea cu OAR in calitate de membru.
Nevoia pentru o comunitate unita.

Disponibilitatea pentru initiative care sa atraga atentia asupra problemelor cu care se confrunta arhitectii si modului
in care se rasfrang asupra celorlalti oameni (probleme legislative, standarde, investitii, consum de resurse si timp, 
lipsa unor directii sanatoase si sustenabile pentru oras, comunicarea si lipsa parteneriatelor).

Arhitecti orientati preponderenti spre procesul de proiectare .
Mediu profesional bazat pe respect (toti membrii au acelesi drepturi, se sustin), pregatire, viziune pentru s
chimbare, dar si atentie pentru patrimoniul existent.
Cadru construit legal, sigur in exploatare, adaptat contextului.

Restructurarea Metodologiei de stagiu-eliminarea interviului.
Eliminarea cotizartiei pentru persoanele aflate in concediu maternal/paternal.
Colaborarea pentru administratiile si arhitectii din administratie pentru un sistem debirocretizat.

organizatia care vegheaza la buna desfasurare a profesiei de arhitect si ajuta la stabilirea unor relatii de 
colegialitate in interiorul acesteia.

Membru al Consiliul de Conducere Teritorial al filialei OAR Bucuresti


