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DECLARATIE DE INTENTIE

Numele gi prenumele RAUS ADRIANA
Filiala MURES
Functia pentru care candidez MEMBRU lN coNStLluL NATIONAL

Am definut functii in foruri de conducere sau comisii*:
1. La filiala MURES, funclia de VICEpRESEDINTE
?rr perioad a 20i4-2022 9i cea niai importarrtd re,tiizare a fost vIcEpRESEDIIITE ;t-esponsabiicu pre_gatirea stagiarilor pentru obtinerea dreptului de semnatura
2. La Ordinul Arhitecfilor din RomAnia**
functia de funcfia de MEMBRU lN coNSlLluL NATIONAL in perioada 2014-2018

gi cea mai importantd realizare a fost MEMBRU lN coNStLtuL NATIoNAL /REALIZAREA

CONEXIUNILOR DE COMUNICARE INTRE OAR NATIONAL SI FILIALA MURES

3. Nu am de(inut nicio funclie (se bifeazd prin Tncercuirea numdrului)

Motivele pentru care candidez gi ce mi recomandi:
! ln ultimii patru ani am detinut functia de viceepresedinte al filialei OAR Mures.
Din aceasta pozitia am contribuit la intarirea coeziunii organizatiei si consolidarea rolului

comunitatii locale si nationale de arhitecti.
a mentin continuitatea si nivelul calitativ al
atiei sa contribui la intarirea rolului sau de
itecturii de caritate si de partener activ in reratie

' Obiectivele pe care le am in vedere, dacd voi fi ales/aleasi
' Ca presedinte.al filialei OAR Mures imi propun sa promovez asociatia profesionala ,principiileei,rolul arhitectului ca factor de crestere a calitatii vietii si mediului in continua schimbare in caretraim comunicarea .

Activititile concrete pe care intenfionez sd le propun gi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse

1' cresterea numarului de membrii si promovarea unei viziuni analitice si transparente asupra

activitatii profesionale a acestora;stimularea si promovarea excelentei in arhitectura;

2' favorizarea integrarii tinerilor arhitecti in camput organizational si profesional al asociatiei .

mentinerea coeziunii,sia dialogului intre diferitele generatii ;

* indiferent daci esie comisie aleasd sau numitd** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau consiliului na[ional in mandatul 201g - 2022 facmenliunea daci au decizut sau nu din func(ia definuti, potrivit prevederitor art. 30 
"lir.-friiii"isi ,ili, tnldin Regulamentul-cadru al filialelor sau, dupi caz, arl. zg attirn. ia) oin Regulamentut oe organizare gi fuc{ionarea OAR
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3. dezvoltarea de parteneriate cu domeniile conexe pentru promovarea imaginii si rolului activ al

organizatiei in zone decizionale ce privesc rolul arhitectului in societate ,educatie ,promovarea

unui mediu antropic si natural de calitate;

4. promovarea unui mod de lucru bazat pe comunicare ,colaborare continua si transparenta

decizionala;

iir oplnia i^nea Crr,ilnui Ariritecfilor ciin Romiriia
este
inopesteoorganizatieprofesiona|apurtatoarede

calitate intr-o multitudine de domenii si care trebuie sa detina o importanta sporita la nivel

national si teritorial prin promovarea de proceduri legislative si adaptarea continua la contextul

dinamic in care isi desfasoara activitptea.

Data 30.05 .2022 Semnitura

!

* indifer:ent dac6 este comisie aleasd sau numiti
*r cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului nalional in mandatul 2018 -_2022 fac

menliunea daci au decizut sau nu din funclia delinutil-potrivit_prevederilor art.30 alin. (1) lit. x) gi 31 alin. (9)

din Regulamentul-cadru al filialelor sau, dupS caz, arl.29 alin. (8) din Regulamentul de organizare 9i fuctionare

a OAR


