
Curriculum vitae   

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALEXANDRU MIHAI BONDREA 
Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  
E-mail(uri)  

Data naşterii  

Experienţa profesională  

Perioada 1999-2000 
Funcţia sau postul ocupat colaborator la birou de arh.- arh. Adrian Spirescu, Bucuresti 

   colaborator la birou de arh.“CARPATI PROIECT”, Bucuresti 
colaborator la birou de arh.- arh. M.Ochinciuc, Bucuresti 

Perioada 2000-2001 
Funcţia sau postul ocupat colaborator la birou de arh.- arh. Sion Milita, Bucuresti 

Perioada 2001-2002 
Funcţia sau postul ocupat colaborator la birou de arh.“STARH a.c.d.”, Bucuresti 

Perioada 2003-2004 
Funcţia sau postul ocupat colaborator/arhitect stagiar S.C. Consproiect S.A., Ploiesti 

Perioada 2004-2005 
Funcţia sau postul ocupat colaborator/arhitect stagiar S.C. PARALEL S.R.L., Bucuresti 

Perioada 2005-2007 
Funcţia sau postul ocupat arhitect / administrator S.C. ARCHETYPE S.R.L., Ploiesti 

Perioada 2007-prezent 
Funcţia sau postul ocupat arhitect / administrator „Bondrea Alexandru – BIA- nr. 116”, Ploiesti 

Perioada 2014-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Colaborator arhitect Directia Judeteana pentru Cultura Prahova in cadrul 

Comisiei Zonale Nr.8 a Monumentelor lstorice  
Perioada 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte Ordinul Arhitectilor din Romania – Filiala Prahova 
Perioada 2018-prezent 

Educaţie şi formare  

Perioada 1993-1997 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
– Liceul Teoretic “Mihai Viteazul”, Ploiesti, specializare Matematica - Fizica 

Perioada 1997-2003 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, Bucuresti – Faculatea de Arhitectura 

Perioada   2012-2014 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea Babes-Boliay, Facultatea de Istorie si Filozofie – Fundatia Transilvania Trust – Curs postuniversitar de 
specializare – Reabilitarea Monumentelor Istorice 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 30.05.2022                                semnatura...... ... ..............                           parafa...... ........................... 
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*    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__________BONDREA ALEXANDRU MIHAI _____________________  
Filiala 
_____________PRAHOVA_____________________________________________________ 
Funcţia pentru care candidez __________MEMBRU CONSILIUL NATIONAL ______________ 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala___PRAHOVA____, funcţia de__________PRESEDINTE______________ 
în perioada __2018-2022___________şi cea mai importantă realizare a fost __PROMOVAREA 
CALITATII IN ARHITECTURA PRIN ANUALE ORGANIZATE IN COMUN CU ALTE FILIALE – 
ANUALA OM (OLTENIA MUNTENIA) ____________________________________ 
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. _____IN CALITATE DE PRESEDINTE REALES DORESC SA MA IMPLIC IN DECIZIILE 
OAR NATIONAL______________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________  
6. __________________________________________________________________________  
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. ______PROMOVAREA DE CONCURSURI DE ARHITECTURA IN FILIALA PE CARE O 
REPREZINT_______________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
 

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

 
1. _______DEZVOLTAREA DE NUCLEE DE LUCRU PENTRU REALIZAREA DE 
CONCURSURI DE ARHITECTURA LOCALE CARE SA RESPECTE PRINCIPIILE 
CONCURSURILOR PROMOVATE PRIN OAR NATIONAL__________________ 
2. __________________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
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*    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 
 
 

În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este ORGANIZATIA CARE LEGITIMEAZA 
DREPTUL DE SEMNATURA IN VEDEREA ELABORARII PROIECTELOR DE ARHITECTURA 
IN ROMANIA SI CARE TREBUIE SA PROMOVEZE ARHITECTURA DE CALITATE SI 
ASIGURAREA CADRULUI LEGAL PROPICE DEZVOLTARII SI EXERCITARII PROFESIEI DE 
ARHITECT IN ROMANIA ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Data __30.05.2022_____ Semnătura ________________ 
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DECLARATIE DE INTENTIE

Numele gi prenumele_DuMITRESCU ADRIAN FLORENTIN
Filiala PRAHOVA
Functia pentru care candidez _membru in Consiliul National

Am de[inut functii in foruri de conducere sau comisii*:
1. La filiala_PRAHOVA_, functia de_MEMBRU lN C.T. 2002-2010, PRESEDINTE

COMISIE DE DISCIPLINA 2010-2014
in perioada 2002-2014_gi cea mai importantd realizare a fost

2. La Ordinul Arhitec[ilor din Romdnia**
funclia de
gi cea mai importantdrealizare a fost

3. Nu am detinut nicio func[ie (se bifeazd prin incercuirea numirului)

Motivele pentru care candidez gi ce mi recomandd:

1. Experienta in forurile de conducere ale filialei Prahova - Ordinului Arhitectilor din Romania
2.

Obiectivele pe care le am in vedere, dacd voifi ales/aleasd

1. _Sa-mi aduc aportul la luarea unor decizii corecte la nivel de C.N., prin abordare
punctuala/ la obiect in cadrul activitilor si problemelor aparute.

3.

3.

4.

ActivitSlile concrete pe care inten[ionez sd le propun gi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse

1. _Functie de structura si componenta grupurilor de lucru
2.
3.
4.

in opinia mea Ordinul Arhitectilor din Rom6nia este

Data Zo"oS 2zZz semnatura:r\&kkl 
-

* indiferent dacd este comisie aleasd sau numitd
** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului na[ional in mandatul 2018 - 2022 fac
mentiunea dacd au decdzut sau nu din functia detinutS, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) gi31 alin. (9)
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, dupd caz, arL.29 alin. (8) din Regulamentul de organizare gi fuclionare
a OAR
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DECLARATIE DE INTENTIE

Numele gi prenumele PANDELE A ANDREEA ROXANA
Filiala _Fitiala OAR Prahova
Funclia pentru care candidez reprezentat Gonsiliul Nationat

si delegat Conferinta Nationala

Am delinut functii in foruri de conducere sau comisii*:
1, La filiala-oAR Prahova_, funclia de_membru comisia de cenzori
in perioada _2014-2018_9i cea mai importantd realizare a fost

2. La OrdinulArhiteclilor din Romdnia**
funclia de_membru in Consiliul Teritorial_in perioada _2018 -2022 _
gi cea mai importantd realizare a fost _facilitatea comunicarii cu reprezentantii administratiei
publice locale, organizarea unor evenimente culturale / expozitii de arhitectura, realizarea unui
grup de comunicare in cadrul OAR Prahova si gesionarea corespondentei cu membrii prin
intermediul social-med ia.

3. Nu am de{inut nicio functie (se bifeazi prin incercuirea numdrului)

Motivele pentru care candidez gi ce md recomandS:
1.-doreScSamaimplicactivinactivitateaorganizatiei
2. 

-vreau 
sa aduc o perspectiva noua in organizatie , din pozitia de arhitect sef de municipiu

pe care o ocup in prezent
3.-doreScsacreezopecunoastereprofesionala
bilaterala in cadrul membrilor OAR si reprezentantii administratiei publice locale
4. 

-vreau 

sa fim prezenti cati mai multi dintre noi, in viata publica si in administratia publica
( sub diverse forme)
5. 

-sunt 
membru OAR, atestat RUR si membru fondator ASDD ( asociatia arhitectior sefi

pentru dezvoltare) si consider ca pot ajuta la organizarea unor evenimente / concursuri care sa
creasca gradul de constientizare in societate a importantei arhitectilor in comunitati.
6. 

-sunt 
o persoana proactiva, imi place sa lucrez in echipa si activitatea mea din cadrul

Filialei oAR Prahova precum si din administratia publica, ma recomanda

Obiectivele pe care le am in vedere, daci voifi ales/aleasd
1.-crestereavizibilitatiiimportanteiarhitectilorinfunctiapublicadearhitectSef-
2. _cresterea vizibilitatii importantei arhitectilor in societate
3. 

-stabilirea 

unor canale de comunicare cu reprezentanti grupurilor de lucru parlamentare /
comisia adm in istrativa
4. 

-crearea 

unor proceOuri I instrumente pentru combaterea semnaturii de complezenta _
Activitdtile concrete pe care intenlionez sd le propun gi/sau realizez

pentru atingerea obiectivelor propuse

1. _activitate in cadrul grupurilor de lucru
* indiferent dacd este comisie aleasd sau numitd** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului nalional in mandatul 2018 - 2022 fac
mentiunea dacd au decdzut sau nu din funclia delinutd, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x)gi 31 alin. (g)
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, dupS caz, arl.29 alin. (8) din Regulamentul de organizaie-gifuc[ionare
a OAR



@im,i***
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2. _realizarea unor evenimente in parteneriat cu ASDDrn pa
3. _atragerea stagiarilor in administratia publica
4. realizarea unor evenimente culturale ( expozitii si concursuri)
3.r

( expozitii sisi concursuri)

in opinia mea Ordinul Arhiteclilor din Romdnia este-organizatia profesioala ce ebuie sa apere
interesele membrilor si nu numai ci, a tuturor arhitectilor , conductorilior arhitecti si urbanistilor
cu drept de semnatura ca si conductori arhitecti si, care trebuie sa fie mult mai prezenta in viata
publica pentru a creste importanta actului de arhitectura in societate

Data 30.05.2022 Semndtura I-ry:

* indiferent daci este comisie aleasd sau numitd** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului nalional in mandatul 2018 - 2022 lac
menliunea dacd au decdzut sau nu din funclia delinut5, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x)gi 31 alin. (g)
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, dupd caz, aft.29 alin. (8)din Regulamentul de organizare gifuclionare
a OAR
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Numele 9i prenumele
Filiala

HOTARAREA COLEGIULUI DIRECToR NR.218 DIN 14.02.2022 Anexanr.2

DECLARATIE DE INTENTIE

POPA EMI
PRAHOVA

Func[ia pentru care candidez membru in Consiliul National

Am de[inut func[ii in foruri de conducere sau comisii*:
1'Lafiliala-Prahova-,func(iade-Vicepregedinte-
inperioada-2018-2022-9iceamaiimportant5realizareafost--implicareaactiviin
transmiterea informaliilor legate de modul de desfdgurare a stagiului 9i necesitatea cunoasterii
prevederilor legale, verificarea indeplinirii tuturor misiunilor de citre arhitectul stagiar precum si
conformitatea documentelor aflate la dosarul stagiarului la finalitatea perioadei de stagiu._
2. La Ordinul Arhitec[ilor din Romdnia**
functia de. in perioada
gi cea mai importantd realizare a fost

3. Nu am delinut nicio functie (se bifeazd prin incercuirea numirului)

Motivele pentru care candidez gi ce md recomandi:
.consider ci pot aduce un aport constructiv ca membru al Consiliului National1.

2.
3.
4.

Obiectivele pe care le am in vedere, daci voifi ales/aleasi
Si mpl ificarea procedurilor1.

2.
3.

Activitdlile concrete pe care intenlionez si le propun gi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse

1.

2.
3.
4.

Promovarea profesiei.
Protejarea interesului'arhiteclilor in faga autoritdlilor si a beneficiarilor

in opinia mea Ordinul Arhiteclilor din Romdnia este-o organizalie profesionalS, ce se implicd
activ dn probeleme membrilor filialelor teritoriale si sustine si promoveazd o arhitecturi de
calitate

psls 3apQ tozt semndtura Eil=-

* indiferent dacd este comisie aleasi sau numitd
** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului nalional in mandatul 2018 - 2022 fac
mentiunea dacd au decdzut sau nu din func[ia de[inuti, potrivit prevederilor art.30 alin. ('1 )lit. x) qi 31 alin. (9)
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, dupi caz, arL.29 alin. (8) din Regulamentul de organizare qi fuclionare
a OAR
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HOTARAREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 218 DIN 14.02. 2022 ANEXA Nr.2

DECLARATIE DE INTENTIE

Numele gi prenumelg. S r**67g !o,fu
Filiala
Functia pentru care candide2 /z'/

Am delinut functii in foruri de conducere sau comisii*:
l.Lafiliala leteAWA , funclia ae NeuBPu tbt rsttiut f:ffi Z [.
in perioada?att - ).e22 Ui cea mai importantd realizare a fost

2. La OrdinulArhitectilor din Rom6nia**

gi cea mai importantd realizare a fost

3$lu-am-de{inut nicio func{ie (se bifeazd prin incercuirea numdrului)

gi ce md recomandd:

pe care le am in vedere, dacd voifi ales/aleasd

Activitdlile concrete pe care intenlionez sd le propun gi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse

Mr{o ca4a- {"*1.

2.
3.
4.

AAo

<lt.o
t,t

aaVora L

in opinia mea ordinulArhitec{ilor din Romania este &ta*f & silo& sydg^

DataZf/4: 2a2? semndtura h^./
* indiferent dacd este comisie aleasd sau numitd** cei care au fost membrii ai Gonsiliului teritorial sau Gonsiliului na{ional in mandatul 2018 - 2022 fac
men[iunea daci au decdzut sau nu din func{ia de{inutd, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) gi 31 alin. (9)
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, dupi caz, arl.29 alin. (8) din Regulamentul de organizare gi fucfionare
a OAR

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
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*    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_____Voicu Vlad Alexandru__________________________________  
Filiala ____OAR PRAHOVA_________________________________________________ 
Funcţia pentru care candidez _____DELEGAT IN CONSILIUL NATIONAL __________ 
 
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: 

 
Pe parcursul activitatii mele profesionale de arhitect am avut ocazia sa imi valorific cu 

succes calitatile de actiune si decizie. In sprijinul candidaturii mele, pe langa experienta si 
aptitudinile listate in cv-ul atasat, mentionez pasiunea si interesul permanent pe care il manifest 
fata de domeniul arhitecturii.  
 Doresc sa pun accent pe importanta pe care implicarea OAR la nivelul societatii poate sa 
o aiba si sunt convins ca poate influenta pozitiv dezvoltarea comunitatilor. 
 
 

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

Informarea populatiei prin initiative civice, expozitii, evenimente si studii de caz sau 
workshop-uri - mai multa implicare a membrilor filialei in proiecte. 
 OAR trebuie sa fie mult mai activ in a face critica deciziilor care se iau pentru oras, in a 
oferi alternative si in a oferi exemple de buna practica atat din Romania, cat si din strainatate. 
De asemenea OAR ar trebui sa se implice 
mai mult in promovarea profesiei prin sustinerea initiativelor civice locale, prin intruniri cu 
locuitorii din zone in care sunt probleme, prin expozitii in care sa se prezinte istoria locului, 
alternative pentru situatia prezenta, posibile planuri de dezvoltare, exemple, etc. 
 Cresterea calitatii arhitecturii prin competitii si valorificarea potentialului judetului. 
 Protejarea interesului nostru ca arhitecti in fata administratiilor - cum bine stim relatiile pot 
fi uneori incordate, cu un du-te-vino, din cauza documentatiilor cerute diferit de la o localitate la 
alta. 
 Protejarea interesului nostru ca arhitecti in fata beneficiarilor care nu pun valoare pe 
munca noastra, dar si a altor “proiectanti” care intocmesc documentatii si scad mult valoarea si 
calitatea lucrarilor de arhitectura nerespectand normele deontologice. 
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*    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 

 

 

 
Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  

pentru atingerea obiectivelor propuse 
 

Propunerea de expozitii, evenimente, conferinte, workshop-uri si competitii. 
 Eliminarea semnaturii de complezenta. 
 Initierea de proiecte pentru simplificarea legislatiei si promovarea digitalizarii pentru 
depunerea documentatiilor catre administratii. 
 Promovarea unei arhitecturi sanatoase si sustenabile. 
 

În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este: 
 

O echipa profesionista in cadrul careia putem sa valorificam aptitudinile dobandite pana 
in prezent, sa consolidam si sa invatam unii de la altii dupa modele de buna practica in directia 
obtinerii calitatii arhitecturii.  

 
 
Data ___29.04.2022____ Semnătura ________________ 


	DECLARAȚIE DE INTENŢIE
	Numele şi prenumele__________BONDREA ALEXANDRU MIHAI _____________________
	Filiala _____________PRAHOVA_____________________________________________________
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	1. _____IN CALITATE DE PRESEDINTE REALES DORESC SA MA IMPLIC IN DECIZIILE OAR NATIONAL______________________________________________________________
	2. __________________________________________________________________________
	3. __________________________________________________________________________
	4. __________________________________________________________________________
	5. __________________________________________________________________________
	6. __________________________________________________________________________
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	2. __________________________________________________________________________
	3. __________________________________________________________________________
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