HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 880 din 11.04.2022
Anexa 4

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - București 21 mai 2022
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele BĂLĂNESCU Gabriela-Angela
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 3614
Date personale: nr. tel./adresă e-mail 0720 880 637/ gabriela.balanescu@gmail.com
Funcția pentru care candidez membru in COMISIA TERITORIALĂ DE DISCIPLINĂ
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.
2.
3.
4.

Capacitate de sinteza, atentie la detalii
Capacitate de detasare, analiza si diplomatie in mediere
Dorinta de a imbunatati imaginea profesiei in societate
Experienta profesionala complexa in echipe eterogene
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi aleasă:

1.
2.
3.

Echidistanta in analiza situatiilor prezentate
Echilibru in luarea deciziilor
Responsabilizarea arhitectului fata de profesie si fata de breasla
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez:
pentru atingerea obiectivelor propuse:

1.
2.

Propuneri de amendare a Codului Deontologic al profesiei de arhitect
Analiza modului in care procedurile de avizare/aprobare/autorizare a documentatiilor tehnice
obstructioneaza activitatea arhitectului si propuneri de solutionare - actiune concertata a Consiliului
Teritorial Bucuresti cu alte consilii teritoriale din tara si Comisia de Disciplina; modificarea in acest
sens, a Codului de procedura privind activitatea jurisdictionala a comisiilor de disciplina ale filialelor
teritoriale si cea a Ordinului.
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:

Organismul profesional care are menirea sa stabileasca normele de buna practica in profesia de arhitect, sa
creeze cadrul pentru exercitarea competenta si calificata a profesiei si sa protejeze actul de creatie
arhitecturala.
☑

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

09.05.2022

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

