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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele Emil Ivănescu
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 5169
Date personale: nr. tel./adresă
Funcția pentru care candidez Președinte OAR București
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de vicepreședinte în perioada 2010/2014 și cea mai importantă
realizare a fost organizarea Anualei de Arhitectură București și initierea de evenimente colaterale adresate
arhitecților, într-o perioada foarte dificilă pentru mediul de arhitectură și construcții din România.
2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de vicepreședinte în perioada 2014/2018 și cea mai
importantă realizare a fost lobby pentru arhitecții și arhitectura bucureșteană prin intermediul evenimentelor
inițiate și realizate în această perioada.
3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)
A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 respectul pentru profesia de arhitect.
2 respectul pentru organizațiile care îi reprezintă pe arhitecți.
3 capacitatea de a veni cu inițiative utile si necesare pentru îmbunătățirea profesiei de arhitect.
4 dorința de a îmbunătății calitatea arhitecturii, prin prisma profesiei de arhitect si a colaborării
transdisciplinare.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales:
1 reintegrarea Filialei în dinamica mediului românesc de construcții.
2 lobby pentru profesia și producția de arhitectură bucureșteană.
3 sprijinul pentru rezolvarea problemelor arhitectului în București.
4 colaborarea cu toate organizațiile din mediul de construcții.
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 măsuri urgente cu implementare rapidă.
2 inițieri și derulări de acțiuni comune cu alte instituții și organizații.
3 acțiuni de lobby de arhitectură.
4 acțiuni de sprijin și suport pentru arhitecți.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Ar trebui să fie principala interfața dintre societate, mediul de construcții,și profesia de arhitect, asigurând
astfel calitatea arhitecturii.
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

24.04.2018

Semnătura

Parafa individuală
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* 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

