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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCURE
 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROM

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 
 
Numele și prenumele ___BUNU MIHAELA

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

Funcția pentru care candidez___CONSILIUL TERITORIAL OAR BUCURESTI

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcția de ……………….....
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 bifeaz

 

 A. Motivele pentru care candidez 

1 Continuitate in exercitarea profesiei
2 Experienta privind problemele ivite pe parcursul activitatii, din punct de vedere al:
 - temelor de proiectare: lucrari 
mai mic; 
 - beneficiarilor: privati sau lucrari cu fonduri publice;
 - gestionarea activitatii in cadrul diverselor 
echipa sau pe cont propriu; 
 - managementului lucrarilor: parcurgerea fazelor 
 - cunoasterea legislatiei.   
 

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

1 Consider ca principala prioritate a OAR trebuie sa fie membrii sai. 
 
Consider ca, in viata, latura profesionala nu are cum sa fie detasata de latura sociala, iar OAR
are datoria sa incerce sa inteleaga in profunzime 
aspectelor reale, astfel inevitabil se 
neglija. Ca urmare OAR trebuie sa incerce sa
mai buna si dezvoltarea sociala prin profesie 
acestora, sustinerea celor care sunt
situatii.  
 
2.Consider deasemeni important rolul OAR in societate, dar in aceasta directie consider ca s
ultimul timp. Apreciez toate demersurile facute in aceasta directie dar personal
grup de lucru care sa aprofundeze problemele membrilor OAR si sa furnizeze solutii in acest sens.
Consider ca cele doua aspecte - rolul OAR in societate si preocuparea OAR pent
contrazic, ci sunt corelate 
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A FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI    
ILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

BUNU MIHAELA________________________ 

ști a O.A.R. având nr. T.N.A.__1427 

CONSILIUL TERITORIAL OAR BUCURESTI 

ținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

ști funcția de ……………….....în perioada ………………….. 
importantă realizare a fost ………………………………………………......................................

ților din România** funcția de ……………… în perioada …………………și cea mai 
importantă realizare a fost …………………………………………………............................

ținut nici o funcție(se bifează prin încercuirea numărului) 

Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

Continuitate in exercitarea profesiei de arhitect, in proiectare, din 1992 pana in prezent;
ienta privind problemele ivite pe parcursul activitatii, din punct de vedere al:

lucrari de mare sau mica amploare, cu grad de complexitate mai mare sau 

privati sau lucrari cu fonduri publice; 
in cadrul diverselor sisteme organizatorice: ca angajat

parcurgerea fazelor de la tema de proiect la receptie,

tivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă: 

Consider ca principala prioritate a OAR trebuie sa fie membrii sai.  

latura profesionala nu are cum sa fie detasata de latura sociala, iar OAR
inteleaga in profunzime problemele profesionale ale membrilor sai, 

se va ajunge la aspectele sociale corelate, pe care 
. Ca urmare OAR trebuie sa incerce sa  furnizeze solutii concrete  prin care

prin profesie a tuturor membrilor, valorificarea maxima a potentialului 
sustinerea celor care sunt  dezavantajati profesional - in faze de stagiu

2.Consider deasemeni important rolul OAR in societate, dar in aceasta directie consider ca s
emersurile facute in aceasta directie dar personal.doresc sa fac parte dintr

grup de lucru care sa aprofundeze problemele membrilor OAR si sa furnizeze solutii in acest sens.
rolul OAR in societate si preocuparea OAR pent

   
 

 

în perioada ………………….. și cea mai 
importantă realizare a fost ………………………………………………...................................... 

ților din România** funcția de ……………… în perioada …………………și cea mai 
.......................... 

, in proiectare, din 1992 pana in prezent; 
ienta privind problemele ivite pe parcursul activitatii, din punct de vedere al: 

de mare sau mica amploare, cu grad de complexitate mai mare sau 

ca angajat, coordonator de 

tema de proiect la receptie, 

latura profesionala nu are cum sa fie detasata de latura sociala, iar OAR-ul cred ca 
problemele profesionale ale membrilor sai, diversitatea 

ciale corelate, pe care OAR nu le poate 
prin care sa sustina integrarea cat 

membrilor, valorificarea maxima a potentialului 
in faze de stagiu, in retragere, in alte 

2.Consider deasemeni important rolul OAR in societate, dar in aceasta directie consider ca s-a facut mult in 
doresc sa fac parte dintr-un 

grup de lucru care sa aprofundeze problemele membrilor OAR si sa furnizeze solutii in acest sens. 
rolul OAR in societate si preocuparea OAR pentru membrii sai - nu se 
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 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              
 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 Propuneri de modificari ale cadrului legislativ, incepand de la Regulamentul OAR pana la Legea 184, prin 
care sa ne obtinem parghiile de a actiona pentru imbunatatirea statutului arhitectului. Doresc sa contribui la 
elaborarea si sustinerea acestor propuneri prin demersuri personale,  impreuna cu toti cei care se vor 
implica, asa incat sa se concretizeze. Consider ca trebuie multa perseverenta, determinare, realism pentru 
a atinge acest scop. 
 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Este organizatia profesionala in care relatia dintre membri si forurile alese ce o conduc - temporar - trebuie  

sa fie caracterizata de: empatie, solidaritate, parteneriat. 
 
03.04.2018 

 

Arh. Mihaela Bunu 

TNA 1427 


