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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____TĂNASE M. Iuliana-Nicoleta_________________________  
Filiala ______Muntenia-Vest_______________________________________ 
Funcţia pentru care candidez ___membru CND________________________________ 
 
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__membru CND________________în perioada___2018-2022__________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost integrarea în echipă alături de colegii cu experiență  
____________________________________________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. Experiența acumulată în timpul celor 4 ani de mandat 2018-2022_________________ 
2. Cunoștințele în domeniul legislativ, experiența de verificator de proiecte pentru toate 
exigențele de arhitectură, exigența Ci, precum și cea de expert Cc___________________  
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________  
6. __________________________________________________________________________  
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Eliminarea suspiciunilor privind modul de organizare și funcționare a comisiei 
2. Transparentizarea activității CND______  
3. Adapatarea activității comisiei la tehnologia curentă_______________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
 

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

 
1. Realizarea/ implementarea unui regulament intern de funcționare a CND prin care să se 
stabilească regulile de formare a completelor de judecată astfel încât să fie asigurată 
participarea în mod egal și nepărtinitor a tuturor membrilor comisiei 
2. Definirea unor proceduri pentru organizarea și prezentarea într-o manieră transparentă a 
jurisprudenței aplicabile profesiei în folosul arhitecților, publicului și membrilor comisiei  
3. Definirea unor proceduri de lucru online pentru desfășurarea ședințelor completurilor de 
judecată, a audierii părților 
4. __________________________________________________________________________ 
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este garantul unui produs de arhitectură de 
calitate, precum și al onorabilității profesionale.  
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________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Data __26 apr 2022____________ Semnătura ________________ 


