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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  ROȘU DAN-ALEXANDRU 

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 10537 

Date personale: adresă e-mail: rosu.xander@gmail.com 

Funcția pentru care candidez MEMBRU ÎN 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. arhitect cu experiență de 5 ani 

2. deschidere spre o mai bună comunicare și colaborare cu autoritățile locale și centrale interesate  

3. OAR trebuie să fie mai implicat în ceea ce privește gestionarea problemelor profesionale ale membrilor și să îi 

reprezinte mai activ în relația cu autoritățile. 

 

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

1. colaborare mai strânsă cu autoritățile locale și centrale 
2. creșterea reprezentativității OAR București în relația cu decidenții care reglementează în domeniul arhitecturii și 
urbanismului (Parlament, CLuri, CGMB)  
3. grupuri de lucru care să sprijine mai activ arhitecții stagiari și pe cei la început de drum în viața profesională 
4. limitarea numărului de funcții pe care un arhitect le poate deține simultan în UAUIM, OAR și entități ale administrației 
locale și centrale. 
5. creșterea transparenței la nivelul organizației, cu precădere în ceea ce privește urmărirea cheltuirii resurselor 
financiare precum și a impactului la nivelul membrilor și al profesiei al diferitelor proiecte inițiate. 
 
 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez pentru atingerea obiectivelor 

propuse: 

1. organizarea unor grupuri de lucru care să susțină, împreună cu ceilalți partereni instituționali, modificarea și 

armonizarea legislației în domeniu. 

2. grupuri de lucru comune cu administrațiile locale pentru simplificarea procedurilor de avizare. 

3. planuri minimale în privința creșterii calității în exercitarea profesiei, creșterea transparentizării proceselui de evaluare 

și de acordare a DS - 2/3 din componența comisiilor de acordare a DS să fie alcătuită din membri care au trecut prin 

acest proces de evaluare (după 2001). 

 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 

o organizație profesională care adună peste 11000 de membri și este utilă în gestionarea practicii și a profesiei, este 

destul de slab reprezentată în relația cu decidenții care reglementează în domeniul în care ne desfășurăm activitatea 

profesională, este reticentă la schimbări și uneori arată că este destul de divizată.  

 

   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 
* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită 

 ** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din    funcție potrivit  

prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau,  

după caz, art. 29, al. (8) din ROF 


