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In atentia membrilor UAR 
 
 
Stimati colegi, 
 
Avem placerea de a va anunta Conferinta Nationala extraordinara a Uniunii Arhitectilor 
din Romania. Evenimentul va avea loc la Bucuresti, in data de 10 octombrie 2009. Se va 
alege noul presedinte al UAR si se vor vota modificari la statut.  
 
Pentru a participa la aceasta Conferinta, trebuie sa fiti inscrisi in UAR, sa aveti cotizatia 
achitata la zi (ceea ce puteti face numai pana in data la care anuntati participarea) si sa 
confirmati prin scrisoare sau mail pana pe data de 20 septembrie 2009 participarea. 
Aceasta din urma cerinta este necesara pentru a putea estima corect capacitatea salii si a 
pregati in bune conditii evenimentul. 
Confirmarea se va realiza prin depunerea formularului de participare (prin scrisoare, e-
mail sau direct la sediul UAR).  Puteti participa individual sau prin delegarea unui alt 
membru pentru a va reprezenta la conferinta. Reprezentantul unui grup (maximum 10 
persoane) va trimite la sediul central pana pe data de 20 septembrie 2009 prin mail sau 
scrisoare tabelul completat si il va prezenta semnat in ziua conferintei. Reprezentantii si 
persoanele reprezentate nu vor mai depune si formulare individuale.  
Candidaturile pentru presedinte si pentru functiile din Comisia de arbitraj se vor putea 
depune personal sau prin scrisoare pana la data de 29 septembrie 2009. Candidaturilor li 
se va anexa un CV si o scrisoare de intentie de maximum 1 pagina.  
Puteti prezenta amendamente la statut pana pe data de 20 septembrie 2009. Nu vor fi 
admise amendamente, inscrieri, candidaturi dupa datele indicate. 
Propunerea de statut modificat si toate formularele se afla pe site-ul Uniuni, 
www.uniuneaarhitectilor.ro, pe cel al revistei Arhitectura, www.arhitectura1906.ro, si, 
sub forma tiparita, la sediul central si la sediile filialelor.  
 
 
 
 
 
Presedinte interimar U.A.R. 
Arh. Stefan Ghenciulescu 
 
 


