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 CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI      
 A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018 

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Numele și prenumele GRIGORIU EMILIAN-VICTOR 
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 1573 
Funcția pentru care candidez MEMBRU ÎN COMISIA DE DISCIPLINĂ TERITORIALĂ  
 

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La Filiala Teritorială București funcția de: 

▪ 2002 – 2010 - Membru în Consiliul de conducere al Filialei  OAR Bucureşti  

▪ 2014 – 2018 - Membru in comisia de disciplina a Filialei  OAR Bucureşti 
și cea mai importantă realizare a fost:  Întărirea statutului profesional al arhitecților în relația cu beneficiarii. 
 

2. La Ordinul Arhitecților din România** funcția de - Membru în Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor 
din România  în perioada 2010 – 2014 și cea mai importantă realizare a fost: Întărirea statutului profesional 
al arhitecților în relația cu beneficiarii. 
 

 A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă: 
1. Bune competențe de comunicare, dobândite prin experiența profesională proprie 
2. Cunoașterea legislației din domeniu 
 

 B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă: 
Implicarea mai vizibila a OAR in promovarea unei arhitecturi de calitate, a unei atitudini de respect 
fata de valorile mediului urban construit si ale peisajului ca si in perfectionarea continua a 
specialistilor in domeniu 
 

 C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez            
 pentru atingerea obiectivelor propuse: 
1 Îmbunătățirea legislației din domeniu 
2 Cotizația de membru OAR să fie raportată la suprafețele proiectate de fiecare arhitect 
 

 D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este: 
Autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect și 
care gestionează dreptul de semnătură în condiițiile legii. 
 

�   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 
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