
INFO 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A OAR 2014 

 
 Pentru filiale: 

1. Conferința națională 2014 își va desfășura lucrările în perioada 28-29 iunie 2014, la 
București. 

2. Lucrările Conferinței naționale vor avea loc la Hotel Grand Plaza (fostul Hotel Dorobanți), 
Calea Dorobantilor, nr.5-7, sector 1. Pentru delegații din țară cazarea va fi tot la Hotel 
Grand Plaza.  

3. Perioada în care s-au desfășurat lucrările conferințelor teritoriale, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului național nr. … din ….., potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și 
funcționare a OAR. Desfășurarea conferințelor teritoriale după data limită, respectiv 20 mai 
2014, va pune în dificultate candidații pentru Consiliul național în ceea ce privește 
depunerea dosarului.  

4. Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 27 mai 2014, orele 
17.00, inclusiv data poștei.  

5. Filialele teritoriale care nu au transmis încă hotărârile prin care s-au stabilit candidații 
pentru Consiliul național, sunt rugate să urgenteze această transmitere. 

6. Dovezile  solicitate de candidați privind inexisten ța sanc țiunilor disciplinare  și plata 
cotiza ției la zi  vor fi comasate în una singură și va fi eliberată cu prioritate candidaților. 

 
 

Pentru membri: 
1. Dosarele de candidatură sunt individuale, trebuie să fie complete și trebuie transmise la 

OAR până la data de 27 mai 2014, orele 17.00, inclusiv data poștei, la adresa: Ordinul 
Arhitec ţilor din România, str. Arthur Verona, nr. 19, Bucur eşti, Sector 1, cod po ştal 
010312. Pentru cazuri deosebite, se admite transmiterea dosarelor de candidatură, 
complete şi prin e-mail la: secretariat.oar@rdsmail.ro  sau office@oar.org.ro  

2. Dosarele de candidatură conțin, în mod obligatoriu, următoarele:  
a) CEREREA DE ÎNREGISTRARE A CANDIDATURII , datată, semnată și aplicată 

parafa indidividuală (în cazul candidaților cu dreptul de semnătură suspendat la 
cerere, nu se aplică parafa pentru că aceasta este la filiala din care face parte 
candidatul); 

b) CURRICULUM VITAE , succint, datat și semnat; 
c) DECLARAȚIE/SCRISOARE DE INTENȚIE, datată și semnată; 
d) DOVADA CĂ NU EXISTĂ SANCȚIUNE DISCIPLINARĂ ÎN ULTIMII 8 ANI , 

eliberată de filiala din care face parte candidatul; 
e) DOVADA PRIVIND PLATA COTIZA ȚIEI LA ZI , eliberată de filiala din care face 

parte candidatul, datată și semnată. 
Pentru operativitate dovezile de la pct. 2 lit. d) și e) se vor comasa în una singur ă. 

3. Candidaturile pentru Conferin ța național ă 2014, se depun pentru: Consiliul na țional , 
numai în baza hotărârii prin care conferința teritorială a stabilit candidații propuși pentru 
Consiliul național, Președintele OAR , Comisia Na țional ă de Disciplin ă și Comisia de 
Cenzori . 

4. Nu se admit candidaturi pe două sau mai multe liste, cu excepția candidaților la funcția de 
Președinte OAR. Candidații pentru funcția de președinte mai pot opta pentru Consiliul 
național, dacă nu au avut 2 mandate consecutive în acest for de conducere (2006-2010 și 
2010-2014) sau pentru Comisia Națională de Disciplină, dacă nu au avut 2 mandate 
consecutive în această comisie (2006-2010 și 2010-2014) ori pentru Comisia de Cenzori 
(nu au existat membri care să fi avut 2 mandate consecutive 2006-2010 și 2010-2014). 



Candidații pentru Consiliul național nu pot candida și pentru Comisia Națională de 
Disciplină și nici pentru Comisia de Cenzori. Candidații pentru Comisia Națională de 
Disciplină nu pot candida și pentru Consiliul național și nici pentru Comisia de Cenzori. 
Candidații pentru Comisia de Cenzori nu pot candida și pentru Consiliul națonal și nici 
pentru Comisia Națională de Dsciplină.   

5. Numărul locurilor , pe filiale, în Consiliul na țional : 
a) Filiala Teritorială Alba – 2 locuri; 
b) Filiala Teritorială Arad – 2 locuri; 
c) Filiala Teritorială Argeş – 2 locuri; 
d) Filiala Teritorială Bacău-Neamţ – 3 locuri; 
e) Filiala Teritorială Bihor – 3 locuri; 
f) Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita – 5 locuri; 
g) Filiala Teritorială Bucureşti – 36 locuri; 
h) Filiala Teritorială Dobrogea – 3 locuri; 
i) Filiala Teritorială Dunărea de Jos – 2 locuri; 
j) Filiala Teritorială Hunedoara – 2 locuri; 
k) Filiala Teritorială Iaşi-Vaslui – 5 locuri; 
l) Filiala Teritorială Muntenia Sud Est – 2 locuri; 
m) Filiala Teritorială Muntenia Vest – 2 locuri; 
n) Filiala Teritorială Mureş – 2 locuri; 
o) Filiala Teritorială Nord Est – 2 locuri; 
p) Filiala Teritorială Nord Vest – 2 locuri; 
q) Filiala Teritorială Oltenia – 3 locuri; 
r) Filiala Teritorială Prahova – 3 locuri; 
s) Filiala Teritorială Satu Mare – 2 locuri; 
t) Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea – 3 locuri; 
u) Filiala Teritorială Timiş – 7 locuri; 
v) Filiala Teritorială Transilvania – 7 locuri. 

 
6. Numărul locurilor pentru Comisia Na țional ă de Disciplin ă este de 15, din care 5 locuri 

pentru membri titulari şi 10 locuri pentru membri supleanţi. 
7. Numărul pentru Comisia de cenzori  este de 4, din care 2 locuri pentru membri titulari şi 2 

locuri pentru membri supleanţi. 
 
 
Atașăm modelul de CERERE DE ÎNREGISTRARE A CANDIDATURII și modelul de 
SCRISOARE/DECLARAȚIE DE INTENȚIE. 
 
Adriana Tănăsescu, 
Secretar general 
 
 
 
 

 


