HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 218 DIN 14.02. 2022 Anexa nr. 2

DECLARAȚIE DE INTENŢIE
Numele şi prenumele LAZĂR v. (BALAN) MIHAELA CECILIA
Filiala ___________OAR BUCUREȘTI
Funcţia pentru care candidez ___Membru consiliu teritorial OAR
Am deţinut funcţii 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 şi ce mă recomandă:
1. _Sunt interesată de a participa la deciziile și evenimentele desfășurate în cadrul OAR
București
2. _Profilul și realizările OAR corespund pe deplin aspirațiilor și nevoilor mele
3. _Pasiunea și interesul permanent pe care îl manifest pentru arhitectură și patrimoniu
4. _Îmi doresc să m implic în promovarea și crearea unui mediu favorabil creației de arhitectură
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă
1. _Militarea pentru un mod de lucru bazat pe obiective concrete cu rezultate clare și
măsurabile
2. _Consolidarea relației dintre Ordin și instituțiile de învătământ consacrate (UAUIM), crearea
premizelor pentru realizarea unei curricule universitare bazate pe realitatea pieței specifice
domeniului
3. _Promovarea profesiei și a producției acesteia în contextul ”calitate și nu cantitate”
4. _Clarificarea situației arhitecților de interior
Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse
1. _Participarea la grupuri de lucru din cadrul OAR
2. _Simplificarea procedurilor de depunere a documentațiilor de avizare
3. _Inițieri și derulări de acțiuni comune cu alte instituții publice, ONG-uri și asociații
4. _Acțiuni de sprijin și suport pentru arhitecți și arhitecți de interior. Strategii de incluziune și
promovare a calității în arhitectură
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este__o organizație profesională de înaltă etică
care susține și încurajează calitatea actului de creație de arhitectură; o comunitate care se
* 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
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susține reciproc și militează pentru o arhitectură de caliate, luptă pentru salvgardarea
patrimoniului existent construit și crează o bază legală pentru membrii săi.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data _09.05. 2022

Semnătura _

* 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

