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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__Dan Idiceanu-Mathe__________________________  
Filiala _______Timis_________________________________________________ 
Funcţia pentru care candidez _membru in Comisia de Disciplina Nationala____ 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala____Timis_, funcţia de____Membru in CT__________ 
în perioada 2010-2018_şi cea mai importantă realizare a fost comunicare membri si organizare 
expozitii locale, Grupul Rural Timis_________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de___membru Consiliul National ______în perioada_2014-2018 
şi cea mai importantă realizare a fost participarea la Grupul Rural- coordonare 4 ghiduri Locale 
de arhitectura si coator la 2, Timis, Caras, Hunedoare si Vrancea 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. __Cred ca imaginea ordinului si a calității profesionale a arhitecților începe din curtea proprie 
unde noi trebuie sa pastram linia unei conduite profesionale de nivel înalt respectandu-ne pe 
noi si pe clienți. 
2. ___necesitatea de face cunoscute actele finale de judecata din cadrul Comisiilor de 
Disciplina______________  
3.  Ma recomanda o buna cunoaștere a legislației, experiența profesionala de peste 18 ani cu o 
trecere printr-o larga paleta de proiecte, de diferite scari, din zona privat si public 
4. __colaborarea la poate singurul curs din Romania in zona școlilor de arhitectura despre 
Exercitarea profesiei- FAUT- Timisoara, an 5- titular prof Vlad Gaivoronschi. 
5. _dorința  de a propovădui Codul Deontologic si conceptul de ETICA PROFESIONALA 
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. sa respect meseria de arhitect si exercitarea ei  
2. sa respect colegii arhitecți si munca lor, precum si clientii lor  
3. sa am o justa si echilibrata poziție in  cazurile judecate ___________________________ 
 

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

 
1. __sa particip la ședințele comisiei____ 
2. __sa incerc sa am o atitudine pro activa legata de respectul intre membri ordinului  
3. __sa particip la modernizarea Codului Deontologic, in grupul de lucru care se va ocupa in 
noul mandat 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este_o organizație profesionala pe care trebuie 
sa o facem mai prezenta si activa in viată profesionala. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Data __30.5.2022__ Semnătura ________________ 


