
 
                 ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNI 
                 Str. Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, Bucureşti, office@oar.org.ro tel/fax: 021 317 26 34/35 

 1 

 
INFORMARE CĂTRE MEMBRI 
 CONFERINŢA NAŢIONALĂ A 

ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
28-28 IUNIE 2014 

 
Conferinţa naţională a Ordinului Arhitecţilor din România va avea loc în perioada 28-29 iunie 
2014. Perioada de desfăşurare a lucrărilor şi motivul convocării Conferinţei naţionale s-au 
stabilit prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 2163 din 16 decembrie 2013. 
  
La Conferinţa naţională 2014 se vor alege forurile de conducere (preşedinte şi Consiliul 
naţional) şi comisiile (Comisia Naţională de Disciplină şi Comisia de cenzori). 
 
Membrii filialei care nu au achitat cotizaţia la zi sau au sancţiuni disciplinare în ultimii 4 ani 
pot participa la lucrările conferinţei teritoriale fără a avea drept de vot, iar depunerea 
candidaturii pentru o funcţie, la filială sau la Ordin, este exclusă. Membrii aflaţi într-o 
asemenea situaţie nu pot fi delegaţi sau supleanţi pentru Conferinţa naţională.  
 
1. Atribuţiile conferinţei teritoriale: 

a) alege preşedintele filialei; 
b) alege membrii consiliului de conducere teritorial; 
c) alege membrii comisiei teritoriale de disciplină; 
d) alege membrii comisiei teritoriale de cenzori; 
e) alege delegaţii filialei pentru Conferinţa naţională; 
f) alege supleanţii pentru Conferinţa naţională; 
g) stabileşte/desemnează candidaţii filialei pentru Consiliul naţional; 
h) dezbate şi hotărăşte asupra celorlalte puncte ale ordinii de zi a conferinţei. 
 

2. Documente ale conferinţelor teritoriale care urmează a fi transmise Ordinului pentru 
Conferinţa naţională:  

a) tabelul cu delega ţii şi suplean ţii , care va cuprinde: numele acestora; date de 
contact (adresă poştală, adresă de e-mail, telefon, fax); tabelul va avea şi rubricile 
„plata cotizaţiei” şi „sancţiuni disciplinare” – pot fi delegaţi şi supleanţi numai acei 
membri ai filialei care au plata cotizaţiei la zi şi nu au sancţiuni disciplinare în 
ultimii 4 ani; în cele două rubrici menţionate mai sus se va completa că s-a plătit 
cotizaţia şi, respectiv, nu are sancţiuni disciplinare în ultimii 4 ani; tabelele vor fi 
semnate de preşedintele filialei în funcţie la data transmiterii tabelului, se va aplica 
ştampila filialei şi va semna şi secretarul executiv; la finalul tabelului cu delegaţi se 
vor evidenţia şi supleanţii, completându-se toate rubricile tabelului pentru fiecare; 

b) hotărârea conferin ţei teritoriale  prin care s-au stabilit/desemnat candidaţii filialei 
pentru Consiliul naţional; desemnarea candidaţilor filialei pentru Consiliul naţional 
şi transmiterea hotărârii se vor face potrivit prevederilor de la pct. 5 a anexei nr. 3 
la Hotărârea Colegiului director nr. 90 din 20 ianuarie 2014. 

Filialele teritoriale care au conferin ţa teritorial ă înainte de data de 30 aprilie 2014, 
dată limit ă până la care se poate achita cotiza ţia de membru pentru anul 2014, se 
vor asigura c ă delega ţii şi suplean ţii pentru Conferin ţa naţional ă îndeplinesc 
această condi ţie pentru a avea drept de vot. 
 

3. Numărul delegaţilor şi supleanţilor, pe filiale: 
 4.1 Filiala Teritorială Alba (78 membri) – 4 delegaţi şi un supleant; 
 4.2 Filiala Teritorială Arad (114 membri) – 6 delegaţi şi un supleant; 
 4.3 Filiala Teritorială Argeş (119 membri)  – 6 delegaţi şi un supleant; 
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 4.4 Filiala Teritorială Bacău-Neamţ (180 membri) – 9 delegaţi şi un supleant; 
 4.5 Filiala Teritorială Bihor (205 membri) – 10 delegaţi şi un supleant; 
 4.6 Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita (357 membri) – 18 delegaţi şi 2 supleanţi; 
 4.7 Filiala Teritorială Bucureşti (3575 membri) – 179 delegaţi şi 18 supleanţi; 
 4.8 Filiala Teritorială Dobrogea (245 membri) – 12 delegaţi şi un supleant; 
 4.9 Filiala Teritorială Dunărea de Jos (96 membri) – 5 delegaţi şi un supleant; 
 4.10 Filiala Teritorială Hunedoara (74 membri) – 4 delegaţi şi un supleant; 
 4.11 Filiala Teritorială Iaşi-Vaslui (326 membri) – 16 delegaţi şi 2 supleanţi; 
 4.12 Filiala Teritorială Muntenia Sud Est (114 membri) – 6 delegaţi şi un supleant; 
 4.13 Filiala Teritorială Muntenia Vest (117 membri) – 6 delegaţi şi un supleant; 
 4.14 Filiala Teritorială Mureş (101 membri) – 5 delegaţi şi un supleant; 
 4.15 Filiala Teritorială Nord Est (134 membri) – 7 delegaţi şi un supleant; 
 4.16 Filiala Teritorială Nord Vest (111 membri) – 6 delegaţi şi un supleant; 
 4.17 Filiala Teritorială Oltenia (191 membri) – 10 delegaţi şi un supleant; 
 4.18 Filiala Teritorială Prahova (192 membri) – 10 delegaţi şi un supleant; 
 4.19 Filiala Teritorială Satu Mare (73 membri) – 4 delegaţi şi un supleant; 
 4.20 Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea (230 membri) – 12 delegaţi şi un supleant; 
 4.21 Filiala Teritorială Timiş (556 membri) – 28 delegaţi şi 3 supleanţi; 
 4.22 Filiala Teritorială Transilvania (646 membri) – 32 delegaţi şi 3 supleanţi. 
 
4. Candidaturile pentru preşedinte, Consiliul naţional, Comisia Naţională de Disciplină, 

Comisia de Cenzori: 
a) data limit ă de depunere a dosarelor de candidatur ă pentru pre şedintele 

Ordinului Arhitec ţilor din România, pentru Consiliul na ţional, pentru Comisia 
Naţional ă de Disciplin ă şi pentru Comisia de Cenzori este data de 27 mai 
2014, orele 17,00, dat ă şi oră până la care se face înregistrarea la Ordin;  

b) dosarul de candidatură cuprinde:  
- cererea de înregistrare a candidaturii, potrivit modelului prevăzut în Anexa 

nr. 1 la Hotărârea Colegiului director nr. 90 din 20 ianuarie 2014; 
- curriculum vitae succint; 
- o scrisoare de intenţie, potrivit modelului din Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Colegiului director nr. 90 din 20 ianuarie 2014; 
- dovada eliberată de filiala din care face parte candidatul prin care se 

confirmă plata de către acesta a cotizaţiei, inclusiv pentru anul 2014 şi că 
acesta nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani. 

Dosarul de candidatură se va depune personal la Ordin sau se va depune prin 
poştă la adresa Ordinul Arhitec ţilor din România, str. Arthur Verona, nr. 19, 
Bucure şti, Sector 1, cod po ştal 010312; pentru cazuri deosebite se admite 
depunerea dosarului prin transmiterea pe e-mail la adresele 
secretariat.oar@rdsmail.ro  şi office@oar.org.ro  
 

5. Incompatibilităţi: 
 Func ţia de pre şedinte al Ordinului este incompatibil ă cu cea de : 

a) preşedinte al filialei sau membru într-un consiliu teritorial; 
b) membru în comisii, atât în cele ale Ordinului, cât şi în cele ale filialelor. 

Func ţia de membru în Consiliul na ţional este incompatibil ă cu cea de : 
a) membru într-o comisie aleasă a filialei (comisia teritorială de disciplină sau 

comisia teritorială de cenzori); 
b) membru într-o comisie aleasă a Ordinului (Comisia Naţională de Disciplină sau 

Comisia de Cenzori). 
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Func ţia de membru în Comisia Na ţional ă de Disciplin ă sau în Comisia de Cenzori 
este incompatibil ă cu cea de : 

a) preşedinte al Ordinului sau al filialei, membru în Consiliul naţional sau în consiliul 
teritorial; 

b) membru în alte comisii (alese), atât în cele ale Ordinului, cât şi în cele ale filialelor. 
 

6. În Consiliul naţional numărul membrilor fiecărei filiale este reprezentat proporţional, după 
cum urmează: 

a) 50-150 de membri - 2 membri; 
b) 151-250 de membri - 3 membri; 
c) 251-500 de membri - 5 membri; 
d) 501-1.000 de membri - 7 membri; 
e) 1.001-1.500 de membri - 9 membri; 
f) 1.501-2.000 de membri - 12 membri; 
g) peste 2.000 de membri -1/100 de membri. 
 

7. Numărul de locuri în Consiliul naţional, pe filiale: 
 7.1 Filiala Teritorială Alba – 2 locuri; 
 7.2 Filiala Teritorială Arad – 2 locuri; 
 7.3 Filiala Teritorială Argeş – 2 locuri; 
 7.4 Filiala Teritorială Bacău-Neamţ – 3 locuri; 
 7.5 Filiala Teritorială Bihor – 3 locuri; 
 7.6 Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita – 5 locuri; 
 7.7 Filiala Teritorială Bucureşti – 36 locuri; 
 7.8 Filiala Teritorială Dobrogea – 3 locuri; 
 7.9 Filiala Teritorială Dunărea de Jos – 2 locuri; 
 7.10 Filiala Teritorială Hunedoara – 2 locuri; 
 7.11 Filiala Teritorială Iaşi-Vaslui – 5 locuri; 
 7.12 Filiala Teritorială Muntenia Sud Est – 2 locuri; 
 7.13 Filiala Teritorială Muntenia Vest – 2 locuri; 
 7.14 Filiala Teritorială Mureş – 2 locuri; 
 7.15 Filiala Teritorială Nord Est – 2 locuri; 
 7.16 Filiala Teritorială Nord Vest – 2 locuri; 
 7.17 Filiala Teritorială Oltenia – 3 locuri; 
 7.18 Filiala Teritorială Prahova – 3 locuri; 
 7.19 Filiala Teritorială Satu Mare – 2 locuri; 
 7.20 Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea – 3 locuri; 
 7.21 Filiala Teritorială Timiş – 7 locuri; 
 7.22 Filiala Teritorială Transilvania – 7 locuri. 
 

Vă ataşăm modelul de cerere de înregistrare a candidaturii şi modelul de scrisoare de intenţie. 
 
Pentru orice informaţie legată de organizarea conferinţelor teritoriale sau Conferinţa naţională, 
vă rugăm solicitaţi la adresele de e-mail  secretariat.oar@rdsmail.ro şi office@oar.org.ro sau 
tel/fax: 021 317 26 34 ori 021 317 26 35. 
 
 
 
10 martie 2014  


