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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       

 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele EPURE ILARIE NICOLAE EDUARD 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4700 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail 0700000000 / eedx79@gmail.com 

Funcția pentru care candidez membru consiliul teritorial 

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 dorinţa de implicare în rezolvarea situaţiei dezastruoase a avizării/autorizării construcţiilor în România, în 

special în Bucureşti-Ilfov. 

2 dorinţa de participare în organizarea profesiei pe care o practic 

3 experienţă de 12 ani în proiectare şi avizare/autorizare construcţii 

4 ……………………………………… 

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

1 implicarea OAR-Bucureşti în procesul de avizare/autorizare al construcţiilor pe teritoriul Bucureşti-Ilfov 

2 eliminarea reglementărilor suplimentare de limitare a dreptului de semnătură 

3 crearea unui spaţiu virtual de dezbatere a problemelor întâmpinate de arhitecţii membri ai OARB în 

exercitarea profesiei / dreptului de semnătură 

4 ……………………………………… 

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

 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 interpelarea oficială a autorităţilor implicate în procesul de avizare/autorizare pentru reducerea birocraţiei 

şi respectarea termenelor legale în aceste proceduri; susţinerea membrilor arhitecţi în relaţia cu aceste 

autorităţi prin consiliere profesională (juridică dacă se poate) privind măsurile care le pot lua împotriva 

autorităţilor sau companiilor monopoliste care nu respectă prevederile legale. 

2 eliminarea obligativităţii PNDC şi realizarea pe bază de participare voluntară a unor programe de educare 

continuă cu sau fără cost în funcţie de sponsorizările obţinute pentru fiecare program în parte. 

3 realizarea unui forum profesional găzduit pe serverul OARB unde să se poată discuta diversele probleme 

ale membrilor ordonate pe categorii (spre deosebire de situaţia actuală a unei pagini de facebook). 

4 ……………………………………… 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Ordinul Arhitecţilor este creat prin lege să gestioneze exercitarea dreptului de semnătură a profesiei de 

arhitect. Dreptul de semnătură este direct legat de avizarea şi autorizarea lucrărilor de construcţii, el nefiind 

necesar în alte proiecte ce nu necesită autorizare (spre exemplu concursuri de idei/soluţii, amenajări 
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interioare, standuri de expoziţie, lucrări teoretice). În virtutea acestui fapt rolul principal al OAR, în afara 

celui stabilit prin lege de gestiune a tabloului arhitecţilor cu drept de semnătură, este să îi susţină pe 

aceştia în relaţiile pe care le au cu orice entitate unde acest drept de semnătură este necesar – în primul 

rând în procesele de avizare/autorizare.  

 

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 


