HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 1232 din 27.03.2018
Anexa 8

CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele ______Barbalat Anca Luiza___________________________________
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A._4660_
Funcția pentru care candidez Consiliul de Conducere Teritorialal al OAR București + Consiliul National
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:
3. Nu am deținut nici o funcție

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 Imbunatatirea activitatii OAR – Doresc sa fac parte din schimbarea pe care mi-o doresc in comunicarea si
reprezentarea organizatiei vis-avis de breasla.
2 Ma recomanda experienta in domeniul proiectarii de peste 12 ani, ca arhitect, participand la proiecte cu
teme variate si complexe, in toate etapele, de la concept la executie.
3 De asemenea, ma recomanda experienta manageriala de peste 10 ani, in cadrul firmei proprii.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 O comunicare mai buna cu toti membrii breslei – on line;
2 Simplificarea procedurilor de autorizare/avizare.
3 Revizuirea Legii 184 si a ROF
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 Realizarea unei platforme de comunicare si vot on-line
2 Revizuirea cadrului legislativ actual de avizare/autorizare
3 Revizuirea Legii 184 si a ROF
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
Reprezentantul legal al breslei, o forma de organizare pentru servirea intereselor comune, un cadru
organizat de informare omogena.

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

