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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       

 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele ___CIOMARTAN SORIN DORU__________________________________ 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 2021_ 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail  0722541520 / sorindoru@gmail.com_______________________    

Funcția pentru care candidez:  membru in Consiliul Teritorial_________________________________ 

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

1. La Filiala Teritorială București funcția de membru CTD în perioada 2006-2010 si 2010-2014 și cea mai 

importantă realizare a fost asigurarea functionarii CTD si evidentierea prin articole publicate practicile 

din organizatie 

2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de membru supleant CND în perioada 2014-2018 și cea 

mai importantă realizare a fost asigurarea functionarii CTD in conditiile fluxului crescut de 

sesizari/reclamatii 

3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) 

  A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

1 Experienta profesionala acumulata 

2 Dorinta de a marca „cultura organizatiei” 

3 Provocarile generata de statutul arhitectului in societate 

4 O mai buna vizibilitate a OAR in societate 

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

1 Integrarea arhitectilor si a OAR intre actorii sociali  

2 Asezarea arhitectilor in pozitii avantajoase in societate 

3 NU export de arhitecti / DA exportului de arhitectura 

4 Cresterea calitatii produsului de arhitectura si interesul pentru arhitect 

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

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 Experienta = Invatare / Mentorat = Parteneriat 

2 Transpunerea economiei social media in OAR 

3 Concursuri = Performanta 

4 Comunicare = Sincronizare 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

o organizatie care trebuie sa puna Arhitectul in locul pe care il merita in Societate 

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

   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 


