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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 și prenumele Rusu Anca - Oana 
Filiala București 
Funcţia pentru care candidez membru al Comisiei Naționale de Disciplina 
 
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala_____________________, funcţia de______________________________________ 
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcţia de______________________________________în perioada_____________________ 
şi cea mai importantă realizare a fost ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez și ce mă recomandă: 
1. Respectul pentru profesia de arhitect si pentru litera legii 
2. Seriozitate profesională  
3. Experiența didactică, profesională si de voluntariat, inclusiv alături de parteneri din strainatate 
4. Capacitatea de a iniția, organiza si susține acțiuni privind calitatea proiectării de arhitectura si a mediului 
construit 
5. Experiența in cadrul activităților de proiectare participativă 
6. Sunt membru fondator al OAR București  
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. Consolidarea statutului profesiei de arhitect prin combaterea concurentei neloiale 
2. Combaterea semnăturii de complezentă si sancționarea abaterilor 
3. Participarea cu soluții la problemele apărute  
4. Prevenirea activităților contrare legii prin susținerea unor acțiuni de comunicare privind cadrul juridic in care 
arhitecții își desfășoară activitatea  

 
Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  

pentru atingerea obiectivelor propuse 
1. Participarea la activitățile OAR 
2. Susținerea acțiunilor participative 
3. Reprezentarea corecta si legala a intereselor arhitecților prin sancționarea in litera legii a abaterilor disciplinare 
4. Protejarea si susținerea practicii de arhitectura prin raportarea corecta la cadrul legal, transparenta si dialog 

 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este organizația ale cărei obiective principale ar 
trebui sa fie susținerea si apărarea profesiei de arhitect, îmbunătățirea cadrului legal si 
susținerea calității arhitecturii. 
 
 
Data 31.05.2022 Semnătura ________________ 


