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CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI            
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022 

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 
 
Numele și prenumele ROSCA EMIL 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 1725 

Date personale: nr. tel./adresă e-mail  0722850639 / emil@format-ad.ro  

Funcția pentru care candidez MEMBRU IN CONSILIUL TERITORIAL  

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 

1. La Filiala Teritorială București funcția de ……………….....în perioada ………………….. și cea mai 
importantă realizare a fost ………………………………………………...................................... 

2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de ……………… în perioada …………………și cea mai 
importantă realizare a fost …………………………………………………............................ 

3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) 

  A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 

1. Experienta profesionala de peste 25 de ani 
2. Parerea mea ca e necesara o implicare personala pentru a face ca OAR sa raspunda mai bine 
problemelor practice care apar in meseria noastra (relatia intre arhitecti si ceilalti factori implicati in 
proiectare, relatia cu autoritatile si nevoia de suport suplimentar din partea OAR in acest sens) 
3 Avand experienta in domenii conexe (verificator, auditor, diriginte de santier- meserii in care am de-a face 
preponderent cu ingineri) pot aduce o abordare poate diferita sau benefica in organizare. 
 

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

1 Sa ajut la implicarea suplimentara a OAR in zona de legislatie 
2 Sa ajut la implicarea suplimentara a OAR in zona de interes pentru problemele concrete ale arhitectilor 
 

 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez                              
 pentru atingerea obiectivelor propuse: 

1 Implicare directa in ajustarea/ coordonarea / modificarea legislatiei. Grupuri de lucru, prezenta in comisii, 
implicarea breslei in constientizarea erorilor din legislatie si creara unui front comun in sensul reglarii lor 
2 Prin prezenta mea voi incerca sa inclin balanta deciziilor catre o abordare favorabila practicii concrete a 
meseriei 
 
 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

Organizatia care ne reprezinta si care trebuie sa apere interesele meseriei. 
   Înțeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în 
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop. 

 

Data   Semnătura   Parafa individuală 


