
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ BUCUREȘTI 
Adresa: strada Sf. Constantin nr. 32  | 010219 București  | România 

T: +40 (0)21 303 92 26 | F: +40 (0)21 315 50 66 | E: secretariat@oar-bucuresti.ro | W: www.oar-bucuresti.ro 

Cod fiscal: 14244188  |  Banca: Transilvania |  IBAN: RO95BTRLRONCRT0295885001    

Întocmit / redactat de:  

arh. Cornelia Arh. Cornelia 
Burcus 

Secretar Executiv 

........................................ 

Data:05.04.2022 | Pagina 1 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL 

                nr. 835 din 05.04.2022 

privind pregătirea Conferinței Teritoriale Ordinare de Alegeri a Filialei   

     București a O.A.R. 

  - sâmbătă 21 mai 2022 - 

                

În temeiul art.12 al.(7) din Regulamentul cadru din 30 iunie 2018 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale OAR și a art. 5 din Hotărârea 

Consiliului Național al OAR nr. 141 din 31.01.2022, Consiliul de Conducere Teritorial, 

întrunit în ședință ordinară în data de marți 05 aprilie 2022 aprobă următoarea 

 

    HOTĂRÂRE 

Art. 1 – Se aprobă organizarea și desfășurarea, cu durata de o zi, a Conferinței 

Teritoriale Ordinare de Alegeri a FTBOAR, sâmbătă 21 mai 2022, în București. Conform 

art.5 din Hotărârea Consiliului Național nr. 141 din 31.01.2022, conferințele teritoriale 

ordinare se vor desfășura în perioada 01 martie - 30 mai 2022. 

Art. 2 – Scopul Conferinței Ordinare de Alegeri a Filialei Teritoriale București a O.A.R. 

este: 

a) Aprobarea Raportului privind activitatea îndeplinita pe parcursul 

mandatului 2018-2022, de Consiliului de conducere teritorial, a)     conform 

Art. 32, alin.(1), lit. l) din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului 

Arhitecţilor din România; 

b) Aprobarea Raportului general de descărcarea de gestiune a forurilor alese 

ale Filialei Teritoriale București a O.A.R. pe perioada mandatului 2018-2022, 

conform Art. 43, lit. d) din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului 

Arhitecţilor din România; 

c) Stabilirea candidaților propuși de Filiala teritorială București a O.A.R. 

pentru Consiliul national al Ordinului, pentru mandatul 2022-2026, conform 

Art. 14, alin.(1), lit. b) din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului 

Arhitecţilor din România; 

Pentru Consiliul national al Ordinului, Filiala teritoriala București a O.A.R. 

trebuie sa trimita cel putin 44 de candidati, conform Art. 21, alin.(2), lit. g) din 

REGULAMENT nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare şi funcţionare a 

Ordinului Arhitecţilor din România; 

d) Alegerea Presedintelui Filialei teritoriale București a O.A.R. pentru 

mandatul 2022-2026, conform Art. 14, alin.(1), lit. d) din REGULAMENT-CADRU 
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nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România; 

e) Alegerea membrilor Consiliului de conducere teritorial al Filialei Teritoriale 

București a O.A.R. pentru mandatul 2022-2026, conform Art. 14, alin.(1), lit. e) 

din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din 

România. 

Pentru Consiliul de Conducere Teritorial trebuie alesi 50 de membri titulari, 

conform Art. 25, alin.(1), lit. g) din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 

2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale 

Ordinului Arhitecţilor din România; 

f) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și Comisiei de disciplina, 

constituite la nivelul Filialei Teritoriale București a O.A.R. pentru mandatul 

2022-2026, conform Art. 14, alin.(1), lit. f) din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 

din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor 

teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România. 

Pentru Comisia Teritorială de Cenzori trebuie alesi 2 membri titulari și 2 

membri supleanți, conform Art. 42, alin.(1) din REGULAMENT-CADRU nr. 

1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor 

teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România. 

Pentru Comisia Teritorială de Disciplină trebuie aleși 9 membri titulari și 4 

membri supleanți, conform Art. 99, alin.(1), lit. c) din REGULAMENT nr. 1403/1 

din 30 iunie 2018 de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din 

România; 

g) Alegerea delegatilor si suplenatilor pentru Conferinta nationala a Ordinului 

din 2-3 iulie 2022, conform Art. 14, alin.(1), lit. g) din REGULAMENT-CADRU 

nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România; 

Pentru Conferinta nationala a Ordinului din 2-3 iulie 2022, trebuie aleși 221 

de delegati si 22 de suplenati, conform Art. 10, alin.(2) din REGULAMENT nr. 

1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din 

România;  

h) Aprobarea Proiectului de actualizare a Regulamentului de organizare si 

functionare al Filialie teritoriale București a O.A.R., în baza Regulamentului-

cadru nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea filialelor Teritoriale ale O.A.R., conform Art. 14, alin.(1), lit. a) din 

același regulament. 

Art. 3 – Candidaturile pentru forurile de conducere și comisiile alese ale Filialei teritoriale 

București a O.A.R., pentru delegații și supleantii pentru Conferința Naționala a Ordinului 

pot fi depuse până în dată de luni, 09 mai 2022, ora 16:30. 

Art. 4 – Dosarul de candidatură complet pentru Consiliul Național, se depune la Filiala 

teritorială București a OAR, luni, 09 mai 2022, ora 16:30. 

Art. 5 – Documentele supuse aprobării Conferinței Teritoriale Ordinare de Alegeri a 

FTBOAR din data de 21 mai 2022 sunt: 
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Raportului privind activitatea îndeplinita pe parcursul mandatului 2018-2022, de 

Consiliului de conducere teritorial; 

b)     Raportului general de descărcarea de gestiune a forurilor alese ale Filialei Teritoriale 

București a O.A.R. pe perioada mandatului 2018-2022; 

c)     Lista candidaților propuși de Filiala teritorială București a O.A.R. pentru Consiliul 

Național al Ordinului, pentru mandatul 2022-2026 

d)     Proiectul de modificare al Regulamentului de organizare și funcționare al Filialei 

teritoriale București a O.A.R. 

Art. 6 – Documentele finale care vor fi trimise tuturor membrilor cu drept de vot cu cel 

puțin 7 zile înainte de data conferinței teritoriale vor cuprinde, conform Art. 16, al.(2): 

a)ordinea de zi propusă; b)tabelul cu membrii filialei care au drept de vot; c)lista 

candidaților pentru forurile de conducere; d)lista candidaților pentru comisiile care se 

aleg; e)toate documentele prevăzute la Art. 16, alin.(1) din REGULAMENT-CADRU nr. 

1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea filialelor 

teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România 

Art. 7 – Conform prezentei Hotarârii a Consiliului Teritorial al Filialei teritoriale București 

a OAR, Comitetul de organizare a Conferinței Teritoriale Ordinare de Alegeri a FTBOAR 

este format din trei membri titulari:   

 1) arh. Bogdan Andrei Fezi       

 2) arh. Yvonne Toader 

 3) arh. Raluca Vișinescu 

și doi supleanți:  

 4) arh. Daniela Calciu 

 5) arh. Robert Zotescu 

 

Art. 8 – Secretatul Conferinței este format din 3 membri titulari: 

 1) arh. Emil Roșca  

 2) arh. Denisa Ivan 

 3) arh. Cristian Moscu 

și doi supleanți: 

            4)arh. Anca Georgiana Graur 

            5)arh. Bogdan Dragoș Munteanu 

 

Art. 9 – Conform art. 18, al. (1), din Regulamentul cadru pentru filiale, sunt considerați 

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

Teritorială Ordinară de Alegeri a FTBOAR pot participa, cu drept de vot, toți membrii 

Filialei București, inclusiv cei cu dreptul de semnătură suspendat la cerere, cu cotizația 

pe anul 2022 achitată până cel târziu la data de 30 aprilie 2022, conform Hotărârii OAR 

nu. 1047 din 2005 și a adresei O.A.R. nr. 266 din 23.02.2022 punctul II. Suspendarea 

pentru neplata cotizației este sancțiune administrativă și, ca urmare, toți membrii filialei 

suspendați pentru neplata cotizației NU pot candida și NU pot participa cu drept de vot 

la conferință. Pentru a putea participa la conferință și pentru a putea candida, fiecare 

membru al filialei suspendat pentru neplata cotizației va achita integral cotizația 
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restantă, inclusiv taxa de reluare a dreptului de semnătură dacă este cazul, și cotizația 

pe anul 2022, până la data de 30 aprilie 2022. 

Art. 10 – În temeiul art.35, al.(1) din Regulamentul cadru pentru filiale, Colegiul 

Director al filialei va întocmi următoarele:   

- materialele supuse aprobării/adoptării de către participanții cu drept de vot la 

Conferinței teritoriale ordinară de alegeri; 

- un document explicitând modalitățile de alegere și indicând condițiile de eligibilitate și  

numărul locurilor; 

- calendarul detaliat al Conferinței teritoriale ordinară de alegeri; 

- Ordinea de Zi a Conferinței teritoriale ordinară de alegeri; 

- modelul dosarului de candidatură pentru forurile de conducere și comisiile alese ale 

Filialei Teritoriale București a O.A.R. 

Art. 11 – Colegiul director al Filialei teritoriale București este mandatat să întocmească 

Raportul privind activitatea îndeplinita de Consiliul teritorial al Filialei, pe parcursul 

mandatului 2018-2022. 

Art. 12 – Prezentarea Raportului privind activitatea îndeplinita de Consiliul teritorial al 

Filialei, pe parcursul mandatului 2018-2022, va fi făcută de vicepreședinți si de trezorier 

pe domeniile lor de responsabilitate. 

Art. 13 – Materialele Conferinței Teritoriale Ordinare de Alegeri vor fi afișate pe site-ul 

filialei www.oar-bucuresti.ro în vederea consultării de către membri pe baza  

calendarului stabilit conform Art.12. 

Art. 14-  Dacă va fi cazul, lucrările Conferinței Teritoriale Ordinare de Alegeri se vor 

desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță sanitară în vigoare la data 

desfășurării acesteia, impuse de autorități din cauza pandemiei de SarsCov2, respectiv 

certificat verde, purtare mască de protecție. 

Art. 15- Filiala Teritorială București va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

05 aprilie 2022    Consiliul de Conducere Teritorial 

      Președinte al Filialei București a O.A.R. 

      arh. Emil Ivănescu 

  

 


