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SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele IACOVENCO GABRIELA - MONICA
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4690
Funcția pentru care candidez PRESEDINTE AL FILIALEI BUCURESTI
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:

Candidez pentru a readuce in prim-planul OAR activitatea pricipala a arhitectilor - proiectarea, iar pentru
asta sustin:
•

reformarea sistemului de avizare / autorizare;

•

cresterea implicarii si participarii decizionale a arhitectilor în viata orasului si la politicile publice;

•

revenirea institutiei stagiului la obiectivul ei initial - element de tranzitie si responsabilizare intre
scoala si partea practica a profesiei - actualmente deviat intr-un sistem opresiv;

•

dezvoltarea profesionala prin facilitarea accesului la informatiile de specialitate.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:

•

Dezvoltarea relatiilor cu autoritatile avizatoare in scopul eficientizarii procesului de avizare / autorizare;

•

Consultanta / asistenta juridica pentru arhitectii organizatiei;

•

Cresterea participarii decizionale a arhitectilor filialei;

•

Eliminarea interactiunilor birocratice - inutile si ineficiente - cu filiala;

•

Orientarea arhitectilor stagiarilor catre performanta si responsabilitate, nu productie de hartii;

•

Eliminarea, pe cat posibil, a suprareglementarilor generate de legislatia in constructii si domeniile conexe in
combinatie cu reglementarile locale;

C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez pentru atingerea obiectivelor
propuse:
•

Agrearea unor protocoale coerente si unitare intre OAR si autoritatile avizatoare referitor la continutul
documentatiilor supuse avizarii / autorizarii;

•

Intalniri periodice (bilunare, de exemplu) cu autoritatile avizatoare pentru clarificarea problemelor recurente
semnalate de arhitecti;

•

Vot online, pe articole, pentru toate problemele de interes ale breslei;

•

Plata online a taxelor si cotizatiilor, dovezi transmise prin curier pana la confirmarea acceptarii de catre
primarii a dovezilor online, rapoarte de stagiu inregistrate online, cu feedback in timp util in ceea ce priveste
conformarea acestora la cerintele de stagiu;

•

Incurajarea participarii arhitectilor stagiari la workshop-uri, santiere demonstrative, concursuri, actiuni de
voluntariat;
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•

Participare la nivel institutional in dezbaterile publice legate de documentatii de urbanism de interes major
(PUG, PUZ-uri coordonatoare de sector) pe baza centralizarii feedback-ului arhitectilor
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:

O organizatie profesionala care are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei
de arhitect.
 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

