




















Anexa 2 – conform cu Anexa  la HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 124 DIN 22.01.2018                                        

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018-2022 fac menţiunea dacă au decăzut sau nu 

din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 
alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare a OAR 

 

 

 
 
 

DECLARAȚIE DE INTENŢIE 
 

 
Numele şi prenumele LEMNARU ADONIS-MIHAI  
Filiala OAR ARGEŞ 
Funcţia pentru care candidez MEMBRU ÎN CONSILIUL TERITORIAL 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala OAR ARGEŞ funcţia de MEMBRU ÎN CONSILIUL TERITORIAL 
în perioada 2018-2022 şi cea mai importantă realizare a fost reducerea cheltuielilor şi amortizarea datoriilor 
filialei, precum şi întărirea vocii filialei în dialogul cu actorii principali din domeniile conexe (administraţie, 
urbanism, dezvoltatori) ai judeţului Argeş. 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de --- în perioada --- şi cea mai importantă realizare a fost ---. 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. Implicarea activă în procesele şi demersurile întreprinse de filiala OAR Argeş 
2. Capacitatea de a analiza şi de a lua decizii  
3. Dorința de a contribui la dezvoltarea breslei 
4. Puterea de lucru în echipă şi atenţia la detalii 
5. Implicarea activă în comunitatea academică 
6. Implicarea activă în comunităţile interdisciplinare conexe domeniului arhitecturii  
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Întărirea rolului OAR-ului ca promovator al arhitecturii de calitate 
2. Conservarea şi protejarea valorilor de patrimoniu local  
3. Conștientizarea necesității proiectului de arhitectură în mentalul colectiv 
4. Activarea şi sprijinirea actualilor şi viitorilor arhitecţi stagiari, pentru parcurgerea stagiului  
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

1. Participarea la toate deciziile şi şedinţele Consiliului Teritorial (aşa cum am făcut-o şi în mandatul anterior) 
2. Implicarea în proiectele culturale (aşa cum am făcut-o şi în mandatul anterior)  
3. Conferinţe şi materiale pentru activarea şi sprijinirea stagiarilor filialei (aşa cum am făcut-o şi în mandatul 
anterior) 
4. Conferinţe şi workshop-uri pentru conservarea patrimoniului local 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organizaţia care, ţinând cont de factorii urbani, sociali, 
economici,  ecologici şi sustenabili, încearcă să protejeze (cât mai bine) interesele profesionale ale 
membrilor săi. 
 
 
 
Data      02.05.2022             Semnătura  



















Anexa 2 – conform cu Anexa  la HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 124 DIN 22.01.2018                                        

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018-2022 fac menţiunea dacă au decăzut sau nu 

din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 
alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare a OAR 

 

 

 
 
 

DECLARAȚIE DE INTENŢIE 
 

 
Numele şi prenumele____Uleia Andrei___________________________________________  
Filiala ___OAR Arges__________________________________________________________ 
Funcţia pentru care candidez __membru al Consiliului Teritorial_________________________ 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala_____________________, funcţia de______________________________________ 
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de______________________________________în perioada_____________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. Profesia de arhitect merita o expunere si reprezentare in randul celor care se pot bucura de efectele exercitarii ei. 
2. In era tehnologieiei si a transformarii digitale pe care o trăim,  profesia de arhitect isi schimba paradigma. 
3. Dintre toate industiile, industria Arhitecturii , Inginerii si a constructiilor cumulat ( AEC) se afla cel mai in urma din 
punct de vedere al adoptarii si promovarii inovatiei 
4. Sunt motivat de experienta de 18 ani ca arhitect cu drept de semnatura si participarea directa in proiectarea si 
conceperea a mai mult de 6,5 milioane de mp de proiecte complexe cu rol de Sef de Proiect 
5. Inclinatia naturala pentru tehnologie si inovatie 
6. Dorinta de a pregati terenul pentru arhitectii de maine 
 
Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Promovare a cat mai multe subiecte de actualitate tehnologica in randul activitatilor OAR 
2. Modificarea perceptiei pe care arhitectii o au asupra profesiei lor , asupra drepturiloe si a obligatiilor 
3. Expunerea tinerelor generatii de arhitecti la o perspectiva mai aplicata asupra profesieie 
4. Cresterea responsabilitatii si asumarii profesionale in randul tinerelro generatii de arhitecti 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. Cunoasterea membrilo noi ai Ordinului in special a celor aflati in perioada de stagiatura 
2. realizarea a cel putin un workshop pe an dedicat inovatiei si adaptarii tehnologiei in industrie 
3. selectarea unui grup de birouri de arhitectura recunoscute pentru bune practici si creativitate in vederea organizarii 
unei scoli infomale dedicate tinerei generatii de arhitecti 
4. reprezentarea si promovarea profesiei in fata altor universitati si profesii  complementare inclusiv producatori in 
vederea extinderii lucrului in echpe multidisplinare si crearii de oportunitati de inovatie in profesie. 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organismul care ar trebui sa se ocupe deopotriva de trecutul, 
prezentul si viitorul profesiei de arhitect, fiind grantul transmiterii , perpetuarii si garantul crearii de valori. 
 
 
Data _09.05.2022  Semnătura ________________  

 


