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PROIECT DE INFIINTARE  A OFICIULUI ECONOMIC  

     AL FILIALEI BUCURESTI A O.A.R 

    
Dupa cum stiti, Filiala Teritoriala Bucuresti a O.A.R. are personalitate juridica 

si isi asigura cheltuielile din fondurile proprii. 
  

In cea mai mare parte fondurile filialei sunt alcatuite din cotizatiile membrilor. 
In aceasta perioada in care o parte din membri, din motive financiare, nu achita 
aceasta cotizatie la zi si se inregistreaza cresterea costurilor, functionarea filialei este 
afectata. 
  

Intentionam ca in urmatorul mandat sa atragem si alte surse de venit, din 
activitati economice in sensul ca organizatia sa poate avea si alte surse de finantare. 
  

Propunem ca Regulamentul de organizare si functionare al Filialei Teritoriale 
Bucuresti a O.A.R. sa fie completat la art. 4 alin 1 in sensul urmator:  

 
Art. 4  

 Veniturile Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R.  
(1) Activitatea Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. se finanţează din taxe de 
înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, taxe stabilite de Consiliului Naţional al 
Ordinului, din fonduri rezultate din manifestări culturale, ştiinţifice, economice - 
incluzand centru de machetare, un centru de plotare, editare si vanzare de carti de 
specialitate, librarie si papetarie -  şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, 
precum şi din donaţii, legate, sponsorizări sau alte surse în condiţiile legii şi ale 
Regulamentului Ordinului. 
(2) În aplicarea dispoziţiilor art. 23 alineatul 2 din lege, Filiala Teritoriala Bucuresti a 
O.A.R. colectează cotizaţiile şi taxele prevăzute în Regulamentul Ordinului. Filiala 
Bucuresti este obligata să vireze Ordinului o cotă parte din acestea, potrivit hotărârii 
Conferinţei Naţionale. 
(3) Conferinţa Teritorială poate aproba, la propunerea Consiliului de Conducere 
Teritorial, alte taxe suplimentare faţă de cele prevăzute la alineatul 1.  
  

Este normal ca membrilor filialei sa le asiguram un discount, insa ne vom 
adresa si tertelor persoane cu aceste activitati sau servicii care pot atrage venituri 
suplimentare. 
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