
CONSILIUL ARHITECłILOR DIN EUROPA 
 
DECIZIILE ULTIMEI ŞEDINłE A BIROULUI EXECUTIV 
Bruxelles, 19 noiembrie 2009 
 

- Participarea lui Juhani Katainen, pe cheltuială proprie, la şedinŃa Consiliului 
UIA, în calitate de fost Preşedinte al ACE,  în perioada 16 – 19 ianuarie 2010 

- Transmiterea de mulŃumiri firmei Mirza & Nacey pentru Studiul Sectorial; 
asupra profesiei de arhitect în Europa şi hotărârea de a realiza studiul şi în 
2010 numai dacă se găsesc sponsorizări pentru aceasta; 

- Încurajarea eforturilor lui J. Leyssens care fost însărcinat să identifice sponsori 
pentru seria de evenimente şi acŃiuni care vor marca aniversarea a 20 de ani 
de existenŃă a ACE, în cursul PreşedinŃiei belgiene a Comisiei Europene din a 
doua jumătate a lui 2010; 

- IniŃierea unui dialog cu Şeful Grupului de Lucru Acreditare - Validare în scopul 
stabilirii de noi termeni de ReferinŃă pentru anul 2010; 

- Supunerea spre aprobare, de către Adunarea Generală, a raportului Grupului 
de Lucru CIS (Cost Information Systems), precum şi continuarea activităŃii GL 
prin stabilirea de noi Termeni de ReferinŃă, în colaborare cu Şeful GL, Philip 
Ridgway; 

- Organizarea unei reuniuni în comun ACE/EFCA (FederaŃia Europeană a 
AsociaŃiilor ConsultanŃilor în Inginerie) pentru identificarea de teme şi obiective 
cu-adevărat necesare în vederea continuării cooperării dintre cele două 
OrganizaŃii; 

- Elaborarea unui Comunicat de Presă referitor la DeclaraŃia ACE către COP 15 
(ConferinŃa ONU asupra Schimbărilor Climatice de la Copenhaga), precum şi 
a unui Comunicat de Presă asupra publicării ColecŃiei SIM (Serviciile în PiaŃa 
Internă) pe site-ul ACE, care va fi lansat în ianuarie 2010, după intrarea în 
vigoare a Directivei SIM (Directiva 2006/123/CE); 

- Înaintarea spre aprobare, de către Adunarea Generală, a celor cinci moŃiuni 
recomandate de Comitetul Financiar referitoare la Bugetul ACE pe 2010.  

 
DECIZIILE CELEI DE-A DOUA ADUNĂRI GENERALE  
Bruxelles, 20-21 noiembrie 2009 
 

- Transmiterea unui avertisment formal Secretarului General al ACE în care să 
se sublinieze gravitatea ultimelor sale acŃiuni; 

- Crearea unui Grup de Lucru pentru a negocia condiŃiile pentru pensionarea 
cât mai curând posibil a Secretarului General; 

- Realizarea unui audit al situaŃiei contabile a ACE; 
- Admiterea în unanimitate a Camerei ArhitecŃilor din CroaŃia ca OrganizaŃie 

Membră a ACE cu statut special; 
- Adoptarea revizuirii Recomandărilor Politice ale ACE, precum şi promovarea 

lor activă către instituŃiile UE, îndeosebi Parlamentul European şi Comisia 
Europeană, precum şi către Guvernele Statelor Membre, prin intermediul 
OrganizaŃiilor Membre ale ACE; 

- Aprobarea documentului intitulat ACE Roadmap 2010-2011 şi a activităŃilor 
strategice propuse pentru anii viitori, precum şi mandatarea noului Birou 
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Executiv în vederea nuanŃării documentului şi a stabilirii ulterioare a priorităŃilor 
corespunzătoare; 

- Aprobarea raportului Grupului de Lucru Acreditare – Validare, precum şi a 
setului de strategii incluse în finalul raportului; 

- Aprobarea raportului Grupului de Lucru CIS (Cost Information Systems), care, 
împreună cu recomandările acestuia, vor constitui o notă practică a ACE, pe 
care OrganizaŃiile Membre se pot baza pentru a-şi revizui abordările naŃionale 
pe această temă importantă; 

- ACE va fi însărcinat să demareze o iniŃiativă pentru stabilirea unei reŃele a 
OrganizaŃiilor Membre care să se axeze pe probleme de concurenŃă; 

- Grupul de Lucru ad hoc Legea ConcurenŃei va fi însărcinat să-şi continue 
activitatea asupra Documentului de Lucru ACE privind Problemele de 
Reglementare şi de Calitate şi să-l finalizeze în primul trimestru al lui 2010, 
după care va continua să monitorizeze şi să evalueze procedurile de de-
reglementare în curs din Europa şi, în acest scop, se va reuni doar când va 
primi noi informaŃii referitoare la probleme de concurenŃă curente sau viitoare, 
pentru a furniza informaŃii actualizate OrganizaŃiilor Membre; 

- ACE se va angaja să răspundă rapid şi documentat tuturor întrebărilor 
OrganizaŃiilor Membre pe teme de concurenŃă;  

- Adoptarea în unanimitate a DeclaraŃiei către COP 15; 
- Aprobarea celor cinci moŃiuni pe tema Bugetului ACE pe 2010: 
a) MoŃiunea 1: Aprobarea în unanimitate a Bugetului ACE pe 2010, revizuit, cu o 

cifră de cheltuieli de 670 207 Euro; 
b) MoŃiunea 2: Aprobarea cu o decizie majoritară (24 OrganizaŃii Membre pentru, 

10 împotrivă şi 7 abŃineri) a „criteriului” de calculare a cotizaŃiei OrganizaŃiilor 
Membre pentru 2010, bazat pe media dintre Produsul Intern Brut şi Paritatea 
Puterii de Cumpărare din ultimii trei ani (2006-2008), principiu care este 
adoptat pentru următorii ani, dacă nu va fi adoptat un altul de către Adunarea 
Generală; 

c) MoŃiunea 3: Aprobarea cu o decizie majoritară (39 OrganizaŃii Membre pentru, 
2 împotrivă, nicio abŃinere) a creşterii cotizaŃiei OrganizaŃiilor Membre 
individuale cu maxim 10% faŃă de anul anterior; 

d) MoŃiunea 4: Aprobarea cu o decizie majoritară (39 OrganizaŃii Membre pentru, 
nicio OM împotrivă şi 2 abŃineri) a constituirii unui Fond de Solidaritate pentru 
2010, cu intenŃia de a ajuta OrganizaŃiile Membre care au fost nevoite să-şi 
reducă propriul bugetul cu 20% sau mai mult. În acest sens, se recomandă ca 
acele OrganizaŃii Membre care-şi pot permite să plătească acelaşi nivel al 
cotizaŃiei ca cel din 2009 să contribuie cu această sumă, iar diferenŃa dintre 
această sumă şi suma datorată pentru 2010 va merge la Fondul de 
Solidaritate. 

- Adoptarea în unanimitate a unei RezoluŃii propuse de Marea Britanie prin care 
Adunarea Generală mandatează Biroul Executiv să revizuiască şi să 
actualizeze toate aspectele conducerii adecvate a ACE, ceea ce necesită 
transparenŃa tuturor informaŃiilor importante referitoare la administrarea ACE, 
inclusiv a tuturor acŃiunilor şi aranjamentelor efectuate de ACE.  

 
 
  
 


