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CONFERINȚA FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, București 12 mai 2018
SCRISOARE DE INTENŢIE
Numele și prenumele _BOTEZ GABRIELA MONICA ________________________________
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A.__5680 ______
Date personale: nr. tel./adresă e-mail___
Funcția pentru care candidez ____ PREȘEDINTE O.A.R 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:
1 Pasiunea pentru arhitectura
2 Nu am afilieri politice si, in acelasi timp, inteleg ca este nevoie de negociere cu toate primariile
Bucurestiului, indiferent de culoarea lor politica
3 Abilitatile organizatorice native
4 Sunt un psiholog bun (pentru ca un manager bun trebuie sa fie)
5 Sustin ca presedintele OAR nu trebuie sa aiba singura lui calificare aceea de orator bun, ci sa fie un om
bun in adevaratul sens al cuvantului. Astfel voi tine cont ca masurile pe care le voi lua pentru atingerea
obiectivelor sa incite membrii sa isi doreasca sa urmeze voluntar si cu placere cursurile si alte evenimente
pentru dezvoltarea profesionala continua.
B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1 Deschiderea unui dialog constructiv intre membrii filialei pentru obtinerea unor rezultate care sa
incurajeze profesionalismul in exercitarea profesiei
2 OAR Bucuresti trebuie sa contribuie la o dezvoltare durabila a Capitalei
3 Cresterea calitatii arhitecturii si promovarea acesteia
4 Implicarea OAR Bucuresti in elaborarea legislatiei din constructii si celei tangente acesteia
5 Sustinerea democratiei
C. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
1 Directionarea unor sume venite din timbru de arhitectura spre dezvoltarea profesionala continua a
arhitectilor filialei.
2 Organizarea de concursuri de arhitectura de idee care pot contribui si la educatia arhitectuala a
bucurestenilor (de orice varsta) prin expozitiile de proiecte astfel realizate.
3 Pentru cresterea calitatii in arhitectua consider ca OAR Bucuresti trebuie sa fie implicat in procesul de
avizare (cum s-a intamplat in programele de finantare europeana in zona rurala in urma cu 7-8 ani).
4 Exemple de propuneri legislative / normative pe care le consider necesare a fi initiate / coordonate /
realizate cu participarea O.A.R. Bucuresti:
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- codurile urbanismului, constructiilor si cel al patrimoniului
- norme privind continutui cadru al documentatiilor supuse avizarii la diverse autoritati (Ex: Ministerul
Culturii)
- norme privind indeplinirea cerintei de calitate privind utilizarea sustenabila a resurselor naturale (Legea nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii republicata in M.0. 765/2016(30.09.2016), art.5, lit. g.)
- norme la codul fiscal privind exercitarea profesiei, desfasurarea concursurilor prin achizitii publice si
protejarea patrimoniului si promovarea cladirilor verzi
D. În opinia mea Ordinul Arhitecților este:
-locul, apolitic, unde membrii arhitecti trebuie sa se regasesca, unde pot sa isi exprime liber
parerile, aiba acces la o dezvoltare profesionala continua gratuita.
-organizatia care trebuie sa promoveze public si sa sustina arhitectura de calitate, patrimoniul,
cercetarea prin implicarea proactiva in legislatia din domeniu si prin mijloacele de promovare care ii stau la
dispozitie prin statutul sau de organizatie non-guvernamentala
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

