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ANEXĂ 

HOTĂRÂRE  NR ______DIN _____________ 

 
PRECIZĂRI  PRIVIND PROPUNEREA DE ORGANIZARE  A APARATULUI ADMINISTRATIV AL ORDINULUI 

 

1. Potrivit prevederilor art. 29, alin. (1), litera b) din Legea 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Conferința 
națională adoptă organizarea aparatului administrativ al Ordinului.  
2. Potrivit prevederilor art. 33, alin. (1), lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, Colegiul 
director pregătește organizarea aparatului administrativ al Ordinului. În ședința Colegiului director din data de 26 aprilie 2017 s-a aprobat 
organizarea aparatului administrativ.  
3. Potrivit art. 30, alin (1), lit. c), din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, Consiliul național 
avizează organizarea aparatului administrativ al Ordinului. Consiliul național, a avizat organizarea aparatului administrativ în ședința din data 
de 01 – 02 octombrie 2017. 
4. Organizarea aparatului administrativ propusă are în vedere  creșterea gradului de satisfacție al membrilor și aproprierea față de 
nevoile acestora prin întărirea prezenței organizației centrale în teritoriu cu ajutorul centrelor teritoriale de competențe. Propunerea actuală 
vizează numărul maxim de centre teritoriale de competențe așa cum au reieșit acestea după sondarea opiniilor membrilor, respectiv 8 astfel 
de centre cu un număr de 2 posturi pentru fiecare. (rezultat 16 posturi noi * centre teritoriale de competențe). 
5. Pe lângă metoda anterior amintită, prin care organizația centrală întoarce în teritoriu resursele financiare, în organigramă apare un alt 
post nou dar și o recalificare a unuia dintre cele existent.  
6. Toate posturile noi vor fi ocupate etapizat, caz în care cheltuielile generale pentru acestea vor fi aprobate anual de către Consiliul 
naţional prin buget.   
7. Toate atribuțiile şi competențele posturilor propuse vor fi stabilite în detaliu prin contractele individuale de muncă şi fişele de post. 
 
Clarificări -  Propunerea de modificare a organizării aparatului administrativ vizează: 

a) Suplimentarea numărului de angajați în vederea asigurării, la nivelul unor grupuri de Filiale, a acelor servicii identificate ca fiind 
complexe precum cele aferente concursurilor, formării și dezvoltării profesionale precum și cele specifice manifestărilor culturale; 

b) Postul nou creat pentru gestionare inițiative, proiecte și consultanță profesională vizează multitudinea de inițiative ale Ordinului, 
generate la nivel teritorial sau central, volum ce impune alocarea unui angajat cu normă întreagă pentru asigurarea calității și a 
continuității, prin implicarea consistentă în monitorizarea tuturor acestor inițiative; 

c) Schimbarea propusă la nivelul activităților juridice, prin împărțirea celor trei poziții alocate în organigrama anterioară între 
responsabilitățile de natură juridică internă/administrativă, păstrând componenta de consultanță și cele aferente inițiativelor 
legislative, are în vedere delimitarea clară a responsabilităților pe una dintre cele mai importante activități ale Ordinului.  
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

for de conducere ales 

CONSILIUL NAȚIONAL 

for de conducere ales 

PREȘEDINTE 

for de conducere ales 

COLEGIUL DIRECTOR - for de conducere ales 

 

SECRETAR GENERAL 

COMUNICARE ȘI 

RELAȚII 

INTERNAȚIONALE 

JURIDIC INIȚIATIVE 

LEGISLATIVE 

FINANCIAR / 

CONTABILITATE 

1 post 

externalizat 

ADMINISTRATOR 

BAZE DE DATE 

SECRETARIAT ȘI 

ADMINISTRATIV 

CONCURSURI FORMARE 

PROFESIONALĂ 

INIȚIATIVE, 

PROIECTE, 

CONSULTANȚĂ 

PROFESIONALĂ 

1 

6 

2 2 1 3 1 2 1 1 1 

Centre teritoriale de competențe 

16 

Vicepreședinte 

comunicare 

Vicepreședinte 

legislație 

Vicepreședinte 

pregătire profesională 

Vicepreședinte 

organizare 

Vicepreședinte 

profesie 

Trezorier 

X X X 

Comisia de cenzori 

Comisie aleasă 

Comisia de disciplină 

Comisie aleasă 
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                                                                    Coordonare                                 Coordonare 

 

Colaborare                       Colaborare 

 

                                         

 

 

                                  

 

 

ORDINUL 

Organizația centrală 

OAR Filială 1 OAR Filială 2 OAR Filială “N” 

Conferința teritorială 

Consiliul de conducere 

teritorial 

For de conducere ales 

Președintele filialei 

For de conducere ales 

Colegiul director teritorial 

For de conducere ales 

 

Comisii 

alese 

Aparatul administrativ al filialei 

Comunicare și imagine / 

Parteneriate, organizare şi 

relaţia cu membrii / profesie, 

stagiu și pregătire profesională 

Conferința teritorială 

Consiliul de conducere 

teritorial 

For de conducere ales 

Președintele filialei 

For de conducere ales 

Colegiul director teritorial 

For de conducere ales 

Parteneriate, 

organizare şi 

relaţia cu 

membrii 

Comunicare și imagine / 

Parteneriate, organizare şi 

relaţia cu membrii / profesie, 

stagiu și pregătire profesională 

Comisii 

alese 

Aparatul administrativ al filialei 

Conferința teritorială 

Consiliul de conducere 

teritorial 

For de conducere ales 

Președintele filialei 

For de conducere ales 

Colegiul director teritorial 

For de conducere ales 

Parteneriate, 

organizare şi 

relaţia cu 

membrii 

Comunicare și imagine / 

Parteneriate, organizare şi 

relaţia cu membrii / profesie, 

stagiu și pregătire profesională 

Trezorier 

Comisii 

alese 

Aparatul administrativ al filialei 

Trezorier Trezorier 
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

for de conducere ales 

 

Conferința teritorială 

Filiala 1 
Conferința teritorială 

Filiala 2 

Conferința teritorială 

Filiala “N” 

 

CONSILIUL NAȚIONAL 

for de conducere ales 

 

Consiliul de conducere 

teritorial – Filiala 1 

For de conducere ales 

Consiliul de conducere 

teritorial – Filiala 2 

For de conducere ales 

Consiliul de conducere 

teritorial – Filiala “N” 

For de conducere ales 


