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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI       
 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 
 
Numele și prenumele  Iulia Iatagan 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4767 

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

Funcția pentru care candidez  Comisia Teritorială de Cenzori 
 

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 Am vechime in meseria de arhitect de 15 ani  
2 Dau in fiecare saptamana peste birocratia din primarii si institutiile anexe 
3 Meseria de arhitect ar trebui sa redevina o „meserie nobila” asa cum o prezenta Dl Cancelar Vasilescu in 
timpul facultatii, protejata de birocratia excesiva si de investitori fara cultura arhitecturala  
4 Doresc sa ma implic in realizarea unei atmosfere mult mai deschisa creerii unei arhitecturi moderne  

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

1 Introducerea unui sistem online de avizare al proiectelor in primarie si in institutiile anexe 
2 Tratative cu Primaria Generala Bucuresti de a introduce in Comisia de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului  si in Comisia Patrimoniu cate 2 reprezentanti cu drept de veto ai OAR Bucuresti  
3 Acces si informatii transparente in cadrul primariilor din Bucuresti  
4 Interventiei asupra regulamentului urbanistic general pentru protejarea Bucurestiul de invazia arhitecturii 
de proasta calitate si protejarea cladirilor din zone protejate  
5 Eliminarea concurentei neloiale 
 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              
 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 Obtinere fonduri europene creare soft necesar sistem online avizare proiecte 
2 Tratative cu Primaria Generala si cu Institutiile anexe de modernizare a avizarilor proiectelor de 
constructii 
3 Creare unui examen al OAR pt obtinerea de drept de semnatura ca Green Architect 
4 Organizarea de licitatii proiectare / concursuri proiectare in intreaga tara  
5 Transparenta catre membrii OAR in administrarea OAR / gestionarea finantelor OAR 
 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Instrumentul care trebuie sa protejeze si sa inlesneasca meseria de arhitect.  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   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. 



HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL  nr. 1232 din 27.03.2018 
Anexa 8 
 

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 


