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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele Rosu Casandra
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A 1099
Funcția pentru care candidez membru in Consiliul Teritorial
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala Teritorială București funcția de membru C T în perioada 2006-2010 și cea mai importantă
realizare a fost Normalizarea colaborarii cu institutiile din domeniu
2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de membru C N în perioada 2010-2018 și cea mai
importantă realizare a fost Vigilenta, Opozitia, Fermitate in impiedicarea derapajelor
3. Nu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 Seriozitate in indeplinirea obligatiilor asumatein calitate de membru C T
2 Intransigenta si sustinerea punctelor de vedere si impiedicarea derapajelor
3 Experienta in domeniul urbanistic- Master Urbanism
4 Experienta in domeniul legislativ
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 Implicarea si exprimarea punctelor de vedere a OAR in aprobarea Proiectelor urbanistice importante din
Bucuresti
2 Intensificarea colaborarii OAR cu celelalte organizatii profesionale pentru exprimarea unui punct de
vedere comun referitor la profesia de arhitect
3 Optimizarea / normalizarea relatiilor OAR cu Institutiile decidente ale statului
4 ………………………………………
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 Crearea de grupuri de lucru pentru monitorizarea situatiei Monumentelor Istoriceaflate in dificultate
2 Monitorizarea lucrarilor urbanisticedin Bucuresti
3 Imbunatatirea legislatiei in domeniul arhitecturii si protectie a monumentelor istorice
4 Participarea la comisiile tehnice PMB, Ministerul Culturii
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Principala Organizatie profesionalacare are obligatia de a impune in practicarea profesiei Calitate, Rigoare,
si Responsabilitate pentru recuperarea prestigiului meseriei de arhitect
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

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită

Parafa individuală
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** 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

