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HOTĂRÂRE  nr. 2088  din 06.06.2022 
 

Privind detalierea calendarului Conferinței teritoriale extraordinară a  Filialei 

teritoriale București a O.A.R. din 19 iunie 2022, stabilirea detaliilor privind  

candidaturile și numirea membrilor Comisiei de verificare și validare a acestora.  

 
Str. Sf. Constantin nr.32 

Sector 1, 010219 București 

 
T: +40 (0)21 303 9226 

F: +40 (0)21 315 5066 

E: secretariat@oar-bucuresti.ro 

W: www.oar-bucuresti.ro 

 

 
Președintele Filialei teritoriale București a OAR si Comitetul de organizare a 

Conferinței teritoriale extraordinare a Filialei teritoriale București a OAR din 

data de 19 iunie 2022, întruniți în ședința de luni 6 iunie 2022, adoptă 

următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 - Conferința teritorială extraordinară a Filialei teritoriale București a OAR este 

organizată in baza Deciziei nr. 2087 din 06.06.2022, emisa de Președintele Filialei teritoriale 

București. 

Art. 2 – Conform prezentei Hotărâri, Conferința teritorială extraordinară a Filialei teritoriale 

București a OAR se va întruni duminică 19 iunie 2022, începând cu ora 8:30, în Sala 

Frescelor a Universității de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu București - str. Academiei nr. 

18-20, sector 1. 

Art. 3 – Conform art. 16, alin(1), din Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei 

teritoriale București a OAR adoptat în Conferința Teritorială Ordinară din 28 mai 2022, sunt 

considerați participanți cu drept de vot toți membrii filialei cu plata cotizației la zi.  

La Conferința teritorială extraordinară a Filialei teritoriale București a OAR pot participa, cu 

drept de vot, toți membrii Filialei teritoriale București, inclusiv cei cu dreptul de semnătură 

suspendat la cerere, cu cotizația pe anul 2022 achitată până cel târziu la data de 10 iunie 

2022. 

Suspendarea pentru neplata cotizației este sancțiune administrativă. Membrii filialei 

suspendați pentru neplata cotizației NU pot candida și NU pot participa la conferință cu 

drept de vot. Pentru a putea participa la conferință și pentru a candida, fiecare membru al 

filialei suspendat pentru neplata cotizației va achita integral cotizația restantă, inclusiv taxa 

prevăzută de O.A.R. pentru reluarea dreptului de semnătură și cotizația pe anul 2022, până 

la data de 10 iunie 2022. 

Art. 4 - Conform art. 11, al.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei 

teritoriale București a OAR, aprobat în Conferința teritorială ordinară a Filialei teritoriale 

București a OAR din 28 mai 2022, Conferința teritorială extraordinară este legal constituită, 

la prima convocare, în prezența majorității simple a membrilor Filialei teritoriale București 

cu cotizația achitată la zi – pentru organizarea Conferinței teritoriale extraordinare în data 

de 19 iunie 2022 este necesară înregistrarea a unui număr de minim 1270 de participanți 

(în data de 06 iunie 2022 numărul membrilor cu cotizația achitată pe anul 2022 este de 

2537). 
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Conform Hotărârii nr. 398 din 21.03.2022 a Consiliului național al OAR și a prevederilor 

Art.11, alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei teritoriale București 

a OAR, aprobat în Conferința teritorială ordinară a Filialei teritoriale București a OAR din 28 

mai 2022, membrii filialei au obligația de a confirma, la adresa pusă la dispoziție pe site-ul 

Filialei, participarea la lucrările Conferinței anunțată pentru 19 iunie 2022. Conform 

Regulamentului-cadru, confirmarea se face în scris, pe e- mail, la adresa postată pe site-ul 

filialei până cel târziu cu zece zile înainte de data anunțată pentru desfășurarea conferinței, 

deci până în data de 10 iunie 2022. 

Conform art. 11 al.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei teritoriale 

București a OAR, aprobat în Conferința teritorială ordinară a Filialei teritoriale București a 

OAR din 28 mai 2022, dacă în data de 10 iunie nu se înregistrează numărul de 1270 de 

confirmări de participare, se va anunța o a doua convocare a Conferinței în cel puțin 7 zile 

de la prima convocare. Conform Art.11, alin.(3) din același Regulament, la a doua 

convocare Conferința teritorială este legal constituită din membrii prezenți. Anunțul privind 

o a doua convocare va fi transmis tuturor membrilor Filialei. 

Art. 5 – Data deschiderii depunerii candidaturilor este marți 07 iunie 2022. Depunerea 

candidaturilor se poate face până în data de vineri 10.06.2022, ora 16:30 – termen limită. 

Cele două termene sunt obligatorii pentru depunerea candidaturii la toate pozițiile 

menționate în Decizia nr.2087 din 05.06.2022. 

Art. 6 – Candidaturile, pentru toate pozițiile enumerate, sunt individuale și se depun 

personal sau prin poștă la sediul Filialei teritoriale București a OAR, str. Sf. Constantin nr. 

32, sect.1, București. Membrii care optează pentru folosirea poștei, vor transmite 

documentele din timp pentru a se asigura de respectarea termenului limită precizat la Art.4 

din Decizia nr. 2087 din 05.06.2022. 

Art. 7 - Candidații pentru  Consiliul de conducere teritorial trebuie sa fie membrii ai Ordinului, 

fără sancțiuni disciplinare în ultimi 8 ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției 

de incompatibilitate prevăzute la Art. 22, alin. (5) din Regulamentul nr. 1403/1 din 30 iunie 

2018 de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România si să nu fi fost membri 

în forul pentru care candidează două mandate consecutiv, respectiv 2014-2018 și 2018-

2022; 

Art. 8 - Candidații pentru Comisia teritoriala de disciplina trebuie să fie membri ai Ordinului 

cu drept de semnătură, cu minim 10 ani vechime în profesie, fără sancțiuni disciplinare in 

ultimi 8 ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate prevăzută 

la art. 22, alin (7) din Regulamentul nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare și funcționare 

a Ordinului Arhitecților din România si să nu fi fost membri în forul pentru care candidează 

două mandate consecutiv, respectiv 2014-2018 și 2018-2022; 

Art. 9 – Dosarul de candidatură pentru forurile de conducere și comisiile alese ale Filialei 

teritoriale București a OAR cuprinde următoarele documente: 

1) Cererea de înregistrare a candidaturii conform Anexa 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, datată, semnată și ștampilată cu parafa OAR; 

2) C. V. succint cu fotografie, 1-2 pagini, datat, semnat și ștampilat cu parafa OAR; 

3) O scrisoare de intenție potrivit modelului din Anexa 2 la prezenta hotărâre, datată, 
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semnată și ștampilată cu parafa OAR; 

4) Dovada eliberată de filială prin care se confirmă plata la zi a cotizației și faptul că 

membrul care își depune candidatura nu a avut sancțiuni disciplinare pe perioada 

prevăzută în regulament. 

În cazul candidaturilor deja exprimate în cadrul Conferinței teritoriale ordinare din 28 mai 

2022, este suficient trimiterea pe mail a unui acord din partea candidatului prin care își 

menține în continuare candidatura cu aceleași materiale. 

Art. 10 – CV-ul și scrisoarea de intenție a candidaților la forurile de conducere și comisiile 

alese ale Filialei teritoriale București a OAR vor fi publicate pe site-ul filialei în data de 11 

iunie 2022. 

Art. 11 – Conform prevederilor art. 22, al. (8) din Regulamentul nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 

de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, se constituie la Filiala 

teritorială București a OAR comisia de verificare și validare a candidaturilor pentru pozițiile 

menționate în Decizia nr. 2087 din 05.06.2022. 

Art. 12 - Comisia de verificare și validare a candidaturilor este formată din: 

- arh. Valentin Ungureanu 

- arh. Radu Florea 

- arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv 

Art. 13 – Comisia de verificare și validare a candidaturilor se întrunește sâmbătă 11 iunie 

2022, ora 13:30. 

Art. 14 - Termenul limită de verificare și validare a candidaturilor este sâmbătă 11 iunie 

2022, ora 13:30. 

Art. 15 – Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile și modul de întocmire a listei 

candidaților pentru Consiliul de conducere teritorial sunt prevăzute în Anexa 3, care face 

parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 16 – Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile și modul de întocmire a listei 

candidaților pentru Comisia teritorială de disciplină sunt prevăzute în Anexa 4, care face 

parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 17 – Filiala teritorială București a OAR va veni în sprijinul membrilor care candidează 

la forurile de conducere și comisiile alese ale OAR prin eliberarea adeverințelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor de a candida referitoare la lipsa sancțiunilor disciplinare și plata 

cotizației la zi. 

 

arh. Emil Ivănescu,  

Președinte OAR București 


