
 
În atenția Filialelor Teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România 
 
 
 
 
 
 

Condiții de eligibilitate pentru funcția de președinte al filialei, 
pentru consiliul de conducere teritorial,  

pentru comisia teritorială de disciplină și pentru comisia de cenzori 
 

Referitor la condițiile de eligibilitate pentru funcţia de preşedinte al filialei, membru în consiliul de 
conducere teritorial şi membru al comisiilor teritoriale alese (disciplină şi cenzori), vă precizăm: 
 
Prevederile din Regulamentul-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor 
teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 
din 21 mai 2012, în materia condiţiilor de eligibilitate pentru forurile de conducere şi comisiile alese 
ale filialelor fac trimitere la Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 342 din 21 mai 2012. În consecinţă, prevederile de la art. 22 „Condiţii de 
eligibilitate” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR se aplică în mod corespunzător 
pentru forurile de conducere şi comisiile alese la nivelul filialelor teritoriale.  
 

1. Pentru funcţia de membru al consiliului de conducere teritorial sunt eligibili 

arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordin, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 

ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la 

alin. (5). Potrivit prevederilor de la alin. (5), Funcţia de membru în consiliul de 

conducere teritorial este incompatibilă cu cea de membru într-o comisie aleasă, atât la 

nivelul Ordinului, cât şi la nivelul filialei. 

2. Pentru funcţia de preşedinte al filialei sunt eligibili arhitecţii cu drept de semnătură, 

fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu vechime de cel puţin 8 ani în profesie, 

cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. 

(6). Potrivit prevederilor de la alin. (6), Funcţia de preşedinte al filialei este 

incompatibilă cu cea de: a) preşedinte al Ordinului; b) membru în comisii, atât în cele ale 
Ordinului, cât şi în cele ale filialelor.  

3. Pentru funcţia de membru în comisia teritorială de disciplină sunt eligibili 

arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, cu minimum 10 ani vechime 

în profesie, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu 

respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (7). Potrivit prevederilor de 

la alin. (7), Funcţia de membru într-o comisie a filialei este incompatibilă cu cea de: a) 

preşedinte al Ordinului sau al filialei, membru în Consiliul naţional sau în consiliul 

teritorial; b) membru în alte comisii, atât în cele ale Ordinului, cât şi în cele ale filialelor. 

4. Pentru funcţia de membru în comisia de cenzori a filialei sunt eligibili arhitecţii şi 

conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, 

cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. 

(7). Potrivit prevederilor de la alin. (7), Funcţia de membru într-o comisie a filialei este 

incompatibilă cu cea de: a) preşedinte al Ordinului sau al filialei, membru în Consiliul 

naţional sau în consiliul teritorial; b) membru în alte comisii, atât în cele ale Ordinului, 

cât şi în cele ale filialelor. 

 

Prevederile din Regulament referitoare la comisii au în vedere comisiile alese de conferinţa 

teritorială – comisia teritorială de disciplină şi comisia de cenzori.  

 

 

 


