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HOTARIREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL                    

nr. 880 din 11.04.2022 

Privind alegerea delegaților și supleanților Filialei București la Conferința 

Națională a O.A.R., a candidaților filialei la Consiliul Național al O.A.R., 

depunerea candidaturilor pentru forurile de conducere și comisiile alese ale 

Filialei Teritoriale București a O.A.R. și numirea membrilor Comisiei de 

verificare și validare a candidaturilor pentru Conferința Teritorială Ordinară a 

Filialei București – mai 2022  

 

Colegiul Director al Filialei București a O.A.R., întrunit în ședință ordinară luni 

11 aprilie 2022, adoptă următoarea 

                    HOTĂRÂRE: 

Art. 1 – Conform Hotărârii nr. 835 din 05.04.2022 a Consiliului de Conducere Teritorial al 

Filialei București a O.A.R., Conferința Teritorială Ordinară a Filialei București a O.A.R. va 

avea durata de o zi și se va întruni sâmbătă 21 mai 2022 în București, în Aula Magna a 

Facultății de Drept, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46. 

Conferința Teritorială Ordinară a Filialei București a O.A.R. este organizată conform 

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

organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, 

denumit în continuare Regulament-cadru, a Hotărârii nr. 141 din 31.01.2022 a Consiliului 

Național, a Hotărârii nr. 218 din 14.02.2022 a Colegiului Director Național și a Hotărârii       

nr. 399 din 21.03.2022 a Consiliului Național.   

Art. 2 – Conform Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea filialelor O.A.R., 

la Conferința Teritorială pot participa cu drept de vot toți membrii Filialei București, inclusiv 

membrii cu dreptul de semnătură suspendat la cerere, având cotizația pentru anul 2022 

achitată până la data de 30 aprilie 2022, termen prevăzut în Hotărârea O.A.R. nr.1047 din 

30.05.2005 și reconfirmat în adresa O.A.R. nr. 266 din 23.02.2022. 

Membrii filialei care își depun candidaturile pentru forurile de conducere și comisiile alese 

ale Filialei București a O.A.R., pentru Consiliul National și pentru listele de membrii ai Filialei 

București care participă ca delegați și supleanți la Conferința Națională vor achita cotizația 

pentru anul 2022 până la data de 30 aprilie 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 30 aprilie 2022. 

Art. 3 - Conform art. 13, al.(1) din Regulamentul-cadru pentru filiale, Conferința Teritorială 

este legal constituită, la prima convocare, în prezența majorității simple a membrilor Filialei 

București cu cotizația achitată la zi – pentru data de 21 mai 2022 este necesară 
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înregistrarea a unui număr de minim 1185 de participanți (în data de 08 aprilie 2022 numărul 

membrilor cu cotizația achitată pe anul 2022 este de 2367). 

Conform Hotărârii nr. 398 din 21.03.2022 a Consiliului Național și a prevederilor art. 13, al. 

(1) din Regulamentul-cadru pentru filiale, membrii filialei au obligația de a confirma, la 

adresa pusă la dispoziție pe site-ul filialei, participarea la lucrările conferinței anunțată 

pentru 21 mai 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 în data de 11 mai 2022, data stabilită în calendarului 

întocmit de Colegiul Director.    

Conform art. 13 al.(2) din Regulamentul – cadru, dacă în data de 11 mai nu se înregistrează 

numărul de 1185 de confirmări de participare, se convoacă Consiliul Teritorial care va 

anunța o a doua convocare în cel puțin 7 zile de la prima convocare. Conform Hotărârii CN 

nr. 399 din 21.03.2022, 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. 4 – Conform calendarului stabilit de Colegiul Director al Filialei București a O.A.R., data 

deschiderii depunerii candidaturilor este luni 18 aprilie 2022. Calendarul conferinței prevede 

depunerea candidaturilor până în data de luni 09.05.2022, ora 16:30 – termen limită. Cele 

două termene sunt obligatorii pentru depunerea candidaturii la toate pozițiile menționate în 

art. 1 al prezentului document. 

Art. 5 – Candidaturile, pentru toate pozițiile enumerate, sunt individuale și se depun 

personal sau prin poștă la sediul Filialei București a O.A.R., 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 prezentul 

document. 

Art. 6 – Conferința Teritorială Ordinară a Filialei București a O.A.R. alege 221 de delegați 

și o listă de 22 de supleanți la Conferința Națională 2022 conform Hotărârii nr. 218 din 

14.02.2022 a Colegiului Director Național, art. 1, al. (1), lit. g). Conform prevederilor    art.1, 

al. (3) din documentul menționat, membrii desemnați în conferința filialei ca delegați și 

supleanți la Conferința Națională, trebuie să aibă plata cotizației la zi și să nu aibă sancțiuni 

disciplinare în ultimii 4 ani. 

Membrii filialei care doresc să participe ca delegați la lucrările Conferinței Naționale a 

O.A.R., vor depune la filială, în intervalul menționat, o cerere semnată și parafată cu parafa 

O.A.R., respectiv vor completa ANEXA 2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Dovada respectării criteriilor impuse de O.A.R. va fi emisă de filială care va transmite listel 

către O.A.R. în termen de maxim 7 zile după desfășurarea Conferinței Teritoriale conform 

art. 1, al. (4) din Hotărârea Colegiului Director Național nr. 218 din 14.02.2022. 

Art. 7 – Conform art. 2, al. (1), lit. g) din Hotărârea nr. 218 din 14.02.2022 a Colegiului 

Director al O.A.R., Filialei București a O.A.R. i-au fost repartizate 44 de locuri în Consiliul 

Național.  Conform prevederilor art. 2, al (5) din același document, Conferința Teritorială 

Ordinară a Filialei București adoptă prin hotărâre lista candidaților propuși pentru Consiliul 

Național, în număr mai mare decât numărul de 44 de locuri, în vederea asigurării procesului 

electoral.  

Candidaturile pentru poziția de membru în Consiliul Național se vor depune la filială în 

intervalul 18 aprilie  09 mai 2022. Candidații vor depune la filială dosarul complet de 
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candidatură la funcția de membru CN conform prevederilor din Hotărârea Colegiului 

Director al O.A.R. nr. 218/14.02.2022. Dosarul complet de candidatură va fi însoțit de 

cererea, semnată și parafată cu parafa O.A.R., adresată Filialei București a O.A.R. 

prevăzută în Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul document. 

Conform prevederilor art. 2, al. (3) din Hotărârea Colegiului Director al O.A.R. nr. 

218/14.02.2022, pentru funcția de membru în Consiliul Național sunt eligibili arhitecți și 

conductor arhitecți înscriși în Ordin care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 a) să nu fi fost membru al Consiliului Național în mandatele 2014-2018 și 2018-2022 

respectiv două mandate consecutiv, 

 b) să nu aibă sancțiuni disciplinare în ultimii 8  ani; 

 c) să aibă achitată cotizația la zi; 

 d) candidatul care este ales în Consiliul Național trebuie să îndeplinească 

prevederile din art. 22, al. (5) din Regulamentul O.A.R. și anume ” funcția de membru în 

Consiliul Național este incompatibilă cu aceea de membru într-o comisie aleasă, atât la 

nivelul Ordinului cât și la nivelul filialelor”. 

După validarea listei candidaților la funcția de membru în Consiliul Național în Conferința 

Teritorială Ordinară a Filialei București a O.A.R., dosarele depuse la filială și completate 

cu documentul care confirmă respectarea condițiilor impuse privind lipsa sancțiunilor în 

ultimii 8 ani și plata cotizației la zi, pe anul 2022, vor fi transmise în bloc către OAR în 

termen de maxim 3 zile după aprobare în conform prevederilor Hotărârii Colegiului 

Director al O.A.R. nr. 218/14.02.2022. Dosarul de candidatură va fi însoțit și de cererea 

către O.A.R. București prevăzută în Anexa 3 la prezentul document.  

Art. 8 – Conform art.2 din Hotărârea nr. 835 din 05.04.2022 a Consiliului Teritorial al 

Filialei Teritoriale București a O.A.R., în Conferința Teritorială Ordinară a Filialei București 

a O.A.R. se aleg forurile de conducere și comisiile alese ale filialei pentru următorul 

mandat 2022 – 2026 după cum urmează: 

 a) Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei Teritoriale București a O.A.R. pentru 

mandatul 2022-2026 – 50 de membri titulari conform art. 14, al. (1), lit. e) și art. 25, 

alin.(1), lit. g) din Regulamentul-cadru; 

 b) Președintele Filialei Teritoriale București a O.A.R. pentru mandatul 2022–2026 

conform art. 14, al. (1), lit. d) din Regulamentul-cadru; 

 c) Comisia Teritorială de Cenzori a Filialei Teritoriale București a O.A.R. pentru 

mandatul 2022-2026 compusă din 2 membri titulari și 2 membri supleanți, se aleg conform 

art. 14, al. (1) lit. f) și art. 42, al. (1) din Regulamentul-cadru; 

 d) Comisia Teritorială de Disciplină a Filialei Teritoriale București a O.A.R. pentru 

mandatul 2022-2026, compusă din 9 membri titulari și 4 membrii supleanți, se aleg 

conform art. 14, al. (1) lit. f) din Regulamentul-cadru și a art. 99, art. (1), lit. g) din 

Regulamentul nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare și funcționare a Ordinului 

Arhitecților din România. 

Art. 9 - Condițiile de eligibilitate pentru candidații la forurile de conducere și comisiile alese 

ale Filialei Teritoriale București a O.A.R. sunt prevăzute în art. 22, al. 1-7 din Regulamentul 
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nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din 

România și sunt prezentate în Anexele 5–8 care fac parte din prezenta hotărâre. Conform 

art. 23, al. (5) din documentul precizat mai sus, nu se admit candidaturi pentru locuri aflate 

pe două sau mai multe liste, excepție fac candidaturile pentru președinte - persoanele care 

candidează la funcția de Președinte al filialei își pot depune concomitent și candidatura 

pentru funcția de membru în Consiliul Teritorial conform art. 22, al. (6), lit. a) din 

Regulamentul-cadru. 

Art. 10 – Candidații la forurile de conducere și la comisiile alese ale Filialei București a 

O.A.R. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale: 

 a) Să nu fi fost membri în forul pentru care candidează două mandate consecutiv, 

respectiv 2014-2018 și 2018-2022; 

 b) Să nu fie sancționați disciplinar în ultimii 8 ani; 

 c) Să aibă achitată cotizația pe anul 2022. 

Art. 11 – Dosarul de candidatură pentru forurile de conducere și comisiile alese ale Filialei 

București a O.A.R. 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 O.A.R.; 

(2). C. V. succint cu fotografie, 1-2 pagini, datat, semnat și ștampilat cu parafa O.A.R.;  

(3). O scrisoare de intenție potrivit modelului din Anexa 4 la prezenta hotărâre, datată, 

semnată și ștampilată cu parafa O.A.R.; 

(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. 

Art. 12 – CV-ul și scrisoarea de intenție a candidaților la forurile de conducere și comisiile 

alese ale Filialei Teritoriale București a O.A.R. și lista membrilor înscriși pentru poziția de 

membru în Consiliul Național vor fi publicate pe site-ul filialei în data de 13 mai 2022, dată 

stabilită în calendarul conferinței de Colegiul Director Teritorial conform prevederilor art. 16, 

al. (2) lit. c) și d) din Regulamentul-cadru – cu minim 7 zile înainte de conferință. 

Art. 13 – 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 

București a O.A.R. comisia de verificare și validare a candidaturilor pentru funcțiile de: 

Președinte al Filialei București a O.A.R., funcția de membru în Consiliul de Conducere 

Teritorial, membru în Comisia Teritorială de Disciplină, membru în Comisia Teritorială de 

Cenzori și pentru funcția de membru în Consiliul de Conducere Național.  

Art. 14 - Comisia de verificare și validare a candidaturilor este formată din: 

 - arh. Valentin Ungureanu 

 - arh. Radu Florea  

 - arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv  

Art. 15 – Conform Calendarului întocmit de Colegiul Director Teritorial, miercuri 11 și joi 12 

mai se întrunește Comisia de verificare și validare a candidaturilor.  
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Art. 16 - Termenul limită de verificare și validare a candidaturilor este joi 12 mai 2022, ora 

16:30 conform Calendarului conferinței întocmit de Colegiul Director Teritorial. 

Art. 17 – Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile  și modul de întocmire a listei 

candidaților pentru Consiliul de Conducere Teritorial  sunt prevăzute în Anexa 5, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 18 – Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile  și modul de întocmire a listei 

candidaților pentru funcția de Președinte al Filialei București a O.A.R. sunt prevăzute în 

Anexa 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 19 – Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile  și modul de întocmire a listei 

candidaților pentru Comisia Teritorială de Disciplină sunt prevăzute în Anexa 7, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 20 – Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile  și modul de întocmire a listei 

candidaților pentru Comisia Teritorială de Cenzori sunt prevăzute în Anexa 8, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 21 – Filiala 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. 

   

11 aprilie 2022   COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL  

          arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București 

 

 

 

 


