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REGULAMENT  
DE ÎNFIINŢARE, FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE A FILIALELEI TERITORIALE SIBIU-V\LCEA A ORDINULUI 
ARHITECŢILOR DIN ROMÂNA 
 
Titlul 1. Dispoziţii generale 
Art. 1 –Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România   
1 Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, denumit în continuare Ordin, se înfiinţează în condiţiile 

Legii 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, Regulamentului Ordinului, şi 
prezentului Regulament-cadru. 

2 Filialele Ordinului sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, cu buget şi 
patrimoniu..  

 
Art. 2 – Constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului  
(1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 50 de arhitecţi, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa prin liberă asociere 
filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitecţii domiciliaţi în raza teritorială a judeţului. 
(2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 50 de arhitecţi, se va putea înfiinţa o filială teritorială, prin libera 
asociere, a  arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi cu domiciliile în judeţe limitrofe până când numărul acestora va ajunge 
la minim 50 de membri. 
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două sau mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul 
Bucureşti se poate înfiinţa o singură filială a Ordinului. 
(4) Hotărârea de înfiinţare a unei filiale teritoriale, în condiţiile legii, aparţine majorităţii arhitecţilor dintr-un judeţ. 
(5) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a 
membrilor, ocazie cu care se vor stabili: 
a) oraşul de reşedinţă a filialei teritoriale şi sediul acesteia; 
b) forurile de conducere ale filialei; 
c) propriile regulamente potrivit regulamentului-cadru la nivel naţional, aprobat de Conferinţa naţională a Ordinului. 
 
Art. 3 – Sediile filialelor teritoriale ale Ordinului  
(1) Sediile filialelor teritoriale se stabilesc prin hotărârile conferinţelor teritoriale, de regulă în oraşul de reşedinţă al 
judeţului cu cel mai mare număr de membri. 
(2) Filiala poate să aibă în reşedinţa (reşedinţele) celuilalt (celorlalte) judeţ (judeţe) reprezentanţe al căror patrimoniu 
face parte din patrimoniul filialei şi este finanţat din bugetul filialei. 
(3) Sediul  central  al  Filialei  Teritoriale  Sibiu – Vâlcea  a  O.A.R. este  în  municipiul  Sibiu, judeţul  Sibiu. 
(4) Filiala Sibiu-Vâlcea are deschis punct de lucru (grup teritorial) la Râmnicu-Vâlcea. Patrimoniul punctului de 
lucru (grup teritorial) aparţine filialalei.  
(5) Activitatea punctului de lucru (grup teritorial)  este coordonată de un vicepreşedinte desemnat din membri 
Consiliului de conducere al filialei. Vicepreşedintele desemnat cu coordonarea activităţii punctului de lucru va avea 
următoarele atribuţii: 
-     conduce activitatea punctului de lucru (grup teritorial)  şi a personalului angajat pentru îndeplinirea acesteia; 
-     poate să reprezinte filiala la nivelul judeţului Vîlcea în relaţiile sale cu persoane fizice şi juridice de drept public sau 
privat, cu acordul Consiliului de conducere teritorial al filialei; 
-     avizează şi semnează dovezile de luare în evidenţă a proiectelor eliberate de punctul de lucru (grup teritorial); 
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Art. 4 – Comunicarea înfiinţării filialelor 
(1) La constituire filialele teritoriale vor remite Ordinului procesul verbal al şedinţei de constituire, regulamentul propriu 
de funcţionare, forurile de conducere şi sediul filialei. 
 
Art. 5 – Organizarea filialelor teritoriale ale Ordinului  
(1) Funcţie de creşterea sau reducerea numărului arhitecţilor dintr-un judeţ, filialele teritoriale se pot reorganiza în 
condiţiile prevăzute de lege pentru înfiinţare şi prezentul regulament. 
(2) În condiţiile în care o filială teritorială se desfiinţează, patrimoniul mobil şi imobil al filialei se transmite în patrimoniul 
filialei la care arhitecţii se afiliază. Retragerea unor membrii din filială nu dă dreptul la retragerea nici unei părţi din 
patrimoniu. 
(3) În toate cazurile reorganizarea filialelor (desfiinţare, fuziune, divizare) se  face prin hotărâre a conferinţelor 
teritoriale ale filialelor în cauză.  
(4) Orice modificare în structura filialelor teritoriale trebuie adusă la cunoştinţa Ordinului în cel mult 30 de zile de la 
apariţia acesteia. 
(5) Toate prevederile din prezentul regulament privitoare la patrimoniul filialei se vor pune de acord cu prevederile din 
regulamentul OAR care se vor adopta la următoarea Conferinţă naţională, iar forma finală va avea votul Consiliului de 
conducere teritorial. 
 
Art. 6 –Atribuţiile filialelor teritoriale ale Ordinului  
(1) Filialele teritoriale ale Ordinului au următoarele atribuţii: 
a) protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism; 
b) urmăresc exercitarea competentă şi calificată a profesiei de arhitect în respectul codului deontologic al acesteia; 
d) reprezintă interesele membrilor lor în faţa autorităţilor publice şi administrative locale; 
e) gestionează evidenţele şi tabloul teritorial al arhitecţilor. 
(2)Filialele exercită şi alte atribuţii stabilite de conferinţele teritoriale, în condiţiile legii, şi ale Regulamentului Ordinului. 
 
Art. 7    –  Înscrierea membrilor în filială şi înregistrarea în Taboul Teritorial al Arhitecţilor 
(1) Înscrierea membrilor în filială se realizează în baza unei cereri adresate preşedintelui filialei şi a unui dosar 
conform prevederilor Regulamentului de funcţionare al Ordinului Arhitecţilor din România.  
(2) Semnarea cererii de înscriere de către preşedintele filialei atrage virarea cotei din taxa de înscriere, completarea 
documentelor necesare atribuirii numărului de înregistrare în T.N.A şi transmiterea lor la secretariatul Ordinului 
Arhitecţilor din România.  
(3) În urma virării cotei şi a acceptării dosarului de înscriere a arhitectului / conductorului arhitect de către Ordinul 
Arhitecţilor din România, aceasta va atribuii numărul pentru înscrierea în Tabloul naţional al arhitecţilor, număr care va 
fi inscripţionat pe parafa de arhitect şi care va permite acestuia exercitarea profesiei pe teritoriul României. 
(4) Acelaşi număr va fi înregistrat în Tabloul teritorial al arhitecţilor de către secretarul executiv al filialei. 
(5) În caz de repsingere a cererii de atribuire a numărului de parafă Ordinul Arhitecţilor din România va răspunde 
justificat în maxim 30 de zile. 
 
Art. 8 –Veniturile filialelor teritoriale ale Ordinului  
(1) Activitatea filialelor teritoriale ale Ordinului 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 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, filialele teritoriale ale Ordinului colectează cotizaţiile şi taxele 
prevăzute în Regulamentul Ordinului. Filialele sunt obligate să vireze Ordinului o cotă parte din incarile reprezentand 
taxele de inscriere si cotizatiile membrilor, 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.  
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Art. 9 –Membrii filialelor teritoriale ale Ordinului  
Din filialele teritoriale ale Ordinului fac parte arhitecţii şi conductorii arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii 
fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat în condiţiile legii, drept de semnătură similar conductorilor 
arhitecţi, stagiarii. 
 
Art. 10 –Drepturile membrilor filialelor teritoriale ale Ordinului 
(1) Membrii filialelor Ordinului au drepturile conferite la art. 5 din Regulamentul Ordinului. 
(2) În completarea acestora membrii filialelor teritoriale ale Ordinului au următoarele drepturi: 

a. să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate al filialelor teritoriale ale 
Ordinului; 

b. să aleagă şi să fie aleşi în comisiile şi forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului; 
c. să solicite orice informaţie şi să fie informaţi permanent asupra activităţii desfăşurate în filială precum şi 

despre activitatea Consiliului Teritorial (sedinţe , ordine de zi etc...) şi să facă propuneri pentru sporirea 
eficacităţii şi îmbunătăţirea activităţii; 

d. să poată consulta baza de date a membrilor, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispun 
filialele teritoriale ale Ordinului şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie pentru ridicarea 
nivelului de pregătire profesională; 

e. să aducă amendamente la toate documentele supuse aprobării în conferinţele teritoriale şi naţionale precum 
şi să propună alte subiecte pentru a fi incluse pe ordinea de zi, la termenele anunţate. 

f. să utilizeze alături de nume calitatea de membru al filialelor teritoriale ale Ordinului; 
g. să beneficieze de sprijin pentru realizarea asigurării de risc profesional la o societate de asigurări şi de 

asistentă juridică prin juriştii angajaţi ai OAR, în limita disponibilităţilor financiare ale filialei; 
h. să beneficieze de orice alte drepturi stabilite de conferinţele teritoriale. 

 
Art. 11 –Obligaţiile membrilor filialelor teritoriale ale Ordinului 
Membrii Ordinului au următoarele obligaţii: 
a) să respecte legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect; Regulamentul Ordinului, Codul 
deontologic, onorariile de referinţă şi hotărârile forurilor de conducere ale Ordinului şi filialelor, emise conform 
competenţelor, în baza angajamentului asumat la primirea în Ordin; 
b) să contribuie la realizarea acţiunilor iniţiate de Ordin; 
c) să participe la programele de perfecţionare profesională şi să-şi îmbogăţească permanent cunoştinţele 
profesionale; 
d) să achite regulat şi la termenele stabilite cotizaţia către Ordin; 
e) să nu desfăşoare şi să nu angajeze activităţi politice în cadrul şi pe seama organizaţiei; 
f) să aducă la cunoştinţa filialei din care fac parte orice modificare survenită faţă de datele înregistrate în evidenţele 
filialei şi să ofere în acest sens toate datele solicitate de filială; 
g) să declare Ordinului, la cererea acestuia, domeniile în care îşi exercită profesia de arhitect. 
 
Titlul 2. Foruri de conducere. 
Art. 12 – Forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului 
(1) Organizarea şi funcţionarea filialelor sunt asigurate potrivit legii, Regulamentului Ordinului şi prezentului 
regulament, de către forurile acestora alese, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control. 
(2) Forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului sunt: 
a) Conferinţa teritorială. 
b) Consiliul de conducere teritorial. 
c) Colegiul director în condiţiile prevăzute la articolul 34 alin.1 din prezentul regulament-cadru. 
d) Preşedintele filialei teritoriale. 
(3) Persoanele alese în Consiliul de conducere teritorial, în Colegiul director sau ca preşedinte al filialei teritoriale a 
Ordinului au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv. 
(4) Excepţie de la alin. 2 fac mandatele din perioada 2001-2002. 



  
 

   ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA        Conferinta Teritoriala 2006 
   Filiala Teritoriala Sibiu-Valcea 

 
 

 

Pagina 5 din 12 

 
Art. 13 – Conferinţa teritorială  
(1) Conferinţa teritorială este alcătuită din toţi membrii filialei teritoriale. 
(2) Conferinţa teritorială se organizează o dată la doi ani, de către Consiliul de conducere teritorial al filialei Ordinului 
care va stabili data, durata şi locul desfăşurării acesteia, precum şi documentele care vor fi supuse dezbaterii şi 
aprobării conferinţei teritoriale. 
(3) Conferinţa teritorială se organizează obligatoriu şi în condiţiile demisiei sau imposibilităţii de exercitare a funcţiilor 
de către Consiliul de conducere teritorial, preşedinte sau a uneia din comisiile de cenzori sau disciplină ocazie cu care 
se vor dispune noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii arătate mai sus. 
(4) Conferinţa teritorială se organizează obligatoriu în condiţiile solicitării a cel puţin o treime din membrii filialei 
Ordinului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, la convocarea Consiliul de conducere teritorial, ocazie cu 
care va decide asupra problemelor care au constituit motivul convocării. 
(5) Convocarea Conferinţei teritoriale se face prin comunicare scrisă directă către membrii filialei cu minimum 30 zile 
înaintea datei stabilite. În comunicare se vor menţiona programul, locul, data şi ora desfăşurării reuniunii. 
 
Art. 14 – Condiţii legale de desfăşurare a conferinţei teritoriale 
(1) Conferinţa teritorială este legal constituită la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor. 
(2) Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, Consiliul de Conducere Teritorial va stabili, cu 
votul majorităţii prezente în sală, în aceaşi zi sau la o dată ulterioară reconvocarea conferinţei. 
(3) La a doua convocare conferinţa teritorială este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor, în condiţiile 
stabilite de regulamentul filialei. 
(4) Filiala va sigura participarea la conferinţa teritorială a cel puţin unui reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filială. 
 
Art. 15 – Atribuţiile conferinţei teritoriale  
Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii: 
a) adoptă şi modifică regulamentul filialei, după avizul prealabil al Colegiului director al Ordinului; 
b) propune amendamente şi modificări la Regulamentul Ordinului, la codul deontologic al profesiei, onorarii de 
referinţă, regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale; 
c) stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional; 
d) adoptă organizarea aparatului administrativ al filialei; 
e) alege şi revocă preşedintele filialei; 
f) alege şi revocă membrii consiliului de conducere a filialei; 
g) alege membrii comisiilor de cenzori şi de disciplină la nivel teritorial, precum şi membrii altor comisii de 
specialitate; 
h) aprobă regulamentele de funcţionare ale comisiilor filialei, stabilind numărul membrilor şi competenţele lor; 
i) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare; 
j) alege delegaţii la Conferinţa naţională în raport cu articolul 14 al Regulamentului Ordinului 
k) aprobă crearea structurilor economice. 
 
Art. 16 – Calendarul conferinţei teritoriale 
(1) Consiliul de conducere teritorial al filialei are obligaţia de a anunţa toţi membrii filialei cu cel puţin 30 de zile înainte 
de data conferinţei teritoriale, durata şi documentele supuse dezbaterii conferinţei teritoriale.   
 
Art. 17 – Documentele conferinţei teritoriale 
(1) Documentele puse la dispoziţia participanţilor trebuie să conţină: 
a) ordinea de zi propusă;  
b) materialele conferinţei supuse aprobării; 
c) forurile de conducere care se aleg;  
d) comisiile care se aleg, numărul de membri propuşi, regulamentul comisiilor şi candidaţii în ordinea alfabetică. 
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(2) Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de conferinţă.  
 
Art. 18 – Amendamente la documentele conferinţei teritoriale  
(1) Amendamente, în scris şi motivate, se pot aduce în intervalul dintre data anunţării conferinţei teritoriale şi până cel 
târziu cu 15 zile înainte de data stabilită pentru organizarea acesteia. 
(2) Aceste amendamente sunt supuse grupului de lucru care a întocmit documentul şi care, în cazul însuşirii lor, le vor 
introduce în documentele pregătite, iar în caz contrar se va formula o argumentaţie de respingere. 
(3) În condiţiile în care amendamentul este în continuare susţinut el va fi supus dezbaterilor conferinţei teritoriale. 
(4) Amendamentele în divergenţă vor fi înmânate membrilor la data conferinţei teritorial. pentru a fi supuse votului. 
(5) În timpul conferinţei teritoriale nu pot fi formulate alte amendamente decât cele prezentate în condiţiile descrise mai 
sus. 
(6) În cadrul conferinţei, grupul de lucru va prezenta documentul supus dezbaterii precum şi punctele de vedere 
referitoare la amendamentele aflate în divergenţă dând apoi cuvântul, pe rând, susţinătorilor acestora. 
(7) Votul se va exercita atât pentru amendamente, cât şi pentru documentele supuse aprobării. 
 
Art. 19 – Înregistrarea participanţilor  
(1) Sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu cotizaţia la zi. 
(2) Fiecare persoană poate exprima doar votul personal. Nu se acceptă delegaţii. 
(3) Tabelele cu participanţii cu drept de vot vor fi afişate în ziua conferinţei de la ora anunţată prin convocare.  
Cu acordul conferinţei teritoriale, se poate întocmi o listă suplimentară a participanţilor cu drept de vot care se înscriu  
la secretariatul conferinţei pînă la pauza dinaintea scrutinului. 
(4) Contestaţiile legate de tabelele cu participanţi trebuie făcute în scris, către consiliul de conducere al filialei care 
asigură organizarea, în prima zi a conferinţei până la ora anunţată în convocare. Contestaţiile primite şi modul de 
rezolvare vor fi anunţate la începerea lucrărilor.  
(5) Toţi participanţii se vor înregistra în intervalul orar stabilit la data anunţată pentru începerea conferinţei teritoriale. 
 
Art. 20 – Comisia de verificare şi numărare a voturilor 
(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va fi formată din 5 membri dintre participanţii care nu şi-au depus 
candidatura pentru forurile de conducere sau comisii. În cazul în care mai multe persoane decât numărul membrilor şi-
au depus cererea de a face parte din comisie, alegerea membrilor acesteia se va face în ordinea depunerii cererilor. 
(2) La începerea conferinţei va fi comunicată componenţa comisiei de verificare şi numărare a voturilor, şi eventualele 
contestaţii, formulate  în scris, putându-se depune până la ora anunţată. 
(3) Comisia alege un preşedinte dintre membrii săi, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare şi de a 
supune votului comisiei problemele de procedură apărute pe parcursul procesului de votare şi de a comunica 
rezultatele. 
 
Art. 21 – Elemente tehnice 
(1) Urnele vor fi realizate din material transparent şi înainte de votare, în faţa audienţei, se vor sigila şi vor fi 
supravegheate, pe tot parcursul votării şi până la deschiderea lor, de către membrii comisiei de verificare şi numărare 
a voturilor. 
(2) Toate buletinele de vot inclusiv pentru primul şi al doilea tur vor avea culoare distinctă. Buletinele de vot pentru 
primul şi al doilea tur vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaţilor în aceeaşi formă. 
 
Art. 22 – Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor 
(1) Hotărârile conferinţei teritoriale, la prima sau a doua convocare, se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
(2) Procedura alegerii forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor supuse aprobării sunt cele 
descrise în Regulamentul Ordinului. 
 
Art. 23 – Comunicarea rezultatelor 
(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toţi membrii ei şi care va fii prezentat 
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participanţilor la conferinţă.  
(2) El trebuie să conţină:   

 – numărul total al delegaţilor; 
 – numărul total al delegaţilor prezenţi; 
 – numărul total al voturilor exprimate; 
 – numărul total al voturilor valide; 
 – numărul candidaţilor şi funcţiile care au fost eligibile, inclusiv comisiile; 
 – numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în primul tur, în ordinea descrescătoare a acestora;   
 – numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în al doilea tur, în ordinea descrescătoare  a acestora; 
 – numărul de voturi obţinut de fiecare candidat ales în ordinea descrescătoare a acestora; 
 – lista persoanelor alese, 
 – numărul de voturi obţinut de fiecare material supus aprobării; 
 – lista materialelor aprobate. 

 
Art. 24 – Procesul-verbal al conferinţei teritoriale 
(1) Secretariatul conferinţei teritoriale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde: 

a) modul în care a fost convocată conferinţa teritorială şi caracterul ei ordinar sau extraordinar; 
b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară conferinţa teritorială; 
c) numărul total al participanţilor cu drept de vot; 
d) numărul total al participanţilor cu drept de vot prezenţi; 
e) componenţa prezidiului conferinţei teritoriale; 
f) ordinea de zi votată de conferinţa teritorială; 
g) luările de cuvânt; 
h) hotărârile adoptate; 
i) componenţa forurilor de conducere şi a comisiilor alese. 

(2) Procesul-verbal va purta semnătura membrilor prezidiului conferinţei teritoriale. 
(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la sediul filialei, consultarea acestuia este permisă membrilor filialelor 
teritoriale şi forurilor de conducere ale Ordinului. 
 
Art. 25 – Comunicarea rezultatelor 
(1) Rezultatul scrutinului este transmis în termen de 14 zile tuturor membrilor şi se va afişa la sediul filialei timp de 30 
de zile. 
(2) Procesul verbal este transmis Ordinului în termen de 7 zile.  
 
Art. 26 – Alegerea consiliul de conducere teritorial  
(1) Numărul membrilor în consiliul teritorial este în funcţie de numărul membrilor filialei, după cum urmează: 

între 50 şi 100 membri - 6 membri 
între 100 şi 150 membri - 8 membri 
între 150 şi 200 membri - 10 membri 
între 200 şi 300 membri - 12 membri 
peste 1000 membri - 22 membri 

Consiliul de conducere teritorial al Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea  cuprinde 8 membri. 
(2) Din numărul total al membrilor consiliului teritorial cel puţin 2/3 vor fi arhitecţi cu drept de semnătură. 
(3) Componenţa consiliului de conducere va asigura reprezentativitatea proporţională a membrilor fiecărui judeţ care 
face parte din filială. 
Reprezentarea proporţională a membrilor Consiliului de conducere teritorial al Filialei Teritoriale Sibiu-Vîlcea se va 
asigura astfel: 5 membri din judeţul Sibiu + 3 membri din judeţul Vâlcea (se modifica) 

(4) Pentru Consiliul de conducere teritorial sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordin, fără abateri 
disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzută la alin. (5) 
al prezentului articol.  
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(5) Pentru preşedintele filialei sunt eligibili arhitecţi cu drept de semnătură, fără abateri disciplinare în ultimii 8 ani, cu 
plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzută la alin. (6) al prezentului articol. 
(6) Pentru comisia de cenzori a filialei sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, fără abateri 
disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzută la alin. (7) 
al prezentului articol. 
(7) Pentru comisia teritorială de disciplină sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, cu 
minim 10 ani vechime în profesie, fără abateri disciplinare, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de 
incompatibilitate prevăzută la alin. (7) al prezentului articol. 
(8) Funcţia de membru în Consiliul teritorial de conducere al filialei este incompatibilă cu cea de membru într-o altă 
comisie, atât în cele ale Ordinului cât şi în cele ale filialei. 
(9) Funcţia de preşedinte al filialei este incompatibilă cu cea de membru în comisii, atât în cele ale Ordinului cât şi în 
cele ale filialei. 
(10) Funcţia de membru într-o comisie a filialei este incompatibilă cu cea de: 
a) preşedinte al Ordinului sau filialei, de membru în Consiliu naţional sau teritorial. 
b) de membru în alte comisii, atât în cele ale Ordinului cât şi în cele ale filialelor. 
(11) Condiţiile de eligibilitate sunt apreciate la data limită de depunere a candidaturilor. 
 
Art. 27 – Candidaturile 
(1) Organizatorii conferinţei teritoriale au obligaţia de a anunţa membrii filialei despre posibilitatea de a-şi depune 
candidatura şi data limită pentru depunerea candidaturii.  
(2) Candidaturile sunt individuale şi se depun personal sau prin poştă la filială, potrivit unui model tip însoţit de 
curriculum vitae, succint, şi un program privind obiectivele pe care şi le propune. 
(3) Fiecare candidat trebuie să depună adeverinţă eliberată de filială privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a 
avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani. 
(4) Candidaturile vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei. 
 
Art. 28 – Documente necesare votului 
(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia participanţilor, cu drept de vot, în ziua scrutinului. 
(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare participant numai personal.  
(3) Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat. 
 
Art. 29 –Votul 
(1) Buletinul de vot nu trebuie să aibă nici un semn distinctiv sau de recunoaştere ascuns, în caz contrar el urmând a fi 
anulat. 
(2) Votarea se face prin bifarea cu X a opţiunii. 
 
Art. 30 – Scrutinul pentru consiliul de conducere teritorial 
(1) Scrutinul are loc într-un singur tur. 
(2) Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.  
(3) Sunt aleşi candidaţii care au obţinut majoritatea voturilor. În caz de egalitate va fi considerat ales candidatul cel 
mai vârstnic. 
  
Art. 31 – Scrutinul pentru preşedintele filialei 
(1) Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor participanţilor prezenţi. 
(2) Al doilea tur de scrutin se va efectua dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea. 
(3) La al doilea tur de scrutin se va bifa cu X unul dintre cei doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi, în 
primul tur. 
(4) Organizatorii au obligaţia de a afişa în sală, la loc vizibil, corespondenţa dintre numere şi numele candidaţilor. 
(5) În al doilea tur de scrutin este considerat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 
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Art. 32 – Consiliul de conducere teritorial 
(1) Între reuniunile conferinţei teritoriale activitatea filialei teritoriale este coordonată de consiliul de conducere teritorial.  
(2) Prima şedinţă a consiliului de conducere teritorial se va ţine în cel mult 15 zile de la data conferinţei. 
(3) Şedinţa este considerată statutară dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 dintre membrii consiliului de conducere ales. 
(4) Consiliul de conducere teritorial va proceda imediat la alegerea a colegiului director, dacă este cazul, prin vot 
secret, al majorităţii participanţilor. 
(5) Consiliul de conducere teritorial poate delega colegiului director unele atribuţii ce-i sunt conferite prin prezentul 
regulament.  
(6) În cazul în care un membru al consiliului teritorial de conducere nu îşi mai poate exercita mandatul, din motive 
obiective sau prin demisie, locul va fi ocupat de candidatul cu cel mai mare număr de voturi ales în conferinţa 
teritorială. 
 
Art. 33 – Atribuţiile consiliului de conducere teritorial 
Consiliul teritorial are următoarele atribuţii: 
a) alege colegiul director şi dispune, dacă este cazul, revocarea acestuia în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. 7 din 
prezentul regulament; 
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli; 
c) pregăteşte conferinţa teritoriale şi întocmeşte documentele ce vor fi supuse aprobării acesteia; 
d) avizează organigrama aparatului administrativ al filialei, care va fi supusă aprobării conferinţei teritoriale; 
e) stabileşte condiţiile de concurs pentru personalul salariat în limita bugetului şi a organizării aprobate de conferinţa 
teritorială; 
f) numeşte secretarul executiv al filialei teritoriale; 
g) dispune virarea cotei de virament către Ordin; 
h) decide asupra procedurii de preluare a prerogativelor preşedintelui filialei, în caz de indisponibilitate temporară 
sau de lipsă a acestuia; 
i) soluţionează contestaţiile depuse împotriva hotărârilor colegiului director; 
j) orice alte atribuţii, conferite, potrivit legii, de conferinţa teritorială ce nu intră în contradicţie cu regulamentul cadru 
al Ordinului adoptat de Conferinţa naţională. 
 
Art. 34 – Şedinţele consiliului de conducere teritorial 
(1) Consiliul de conducere teritorial se întruneşte o dată la trei luni, la convocarea Preşedintelui . 
(2) Preşedintele poate convoca consiliul de conducere teritorial, cu avizul prealabil al Colegiului, de câte ori consideră 
necesar. 
(3) Preşedintele va convoca consiliul de conducere teritorial şi la cererea a 3 din membrii Colegiului sau la cererea a 
2/3 din membrii consiliul de conducere teritorial. 
(4) Ordinea de zi este fixată de preşedinte cu avizul prealabil al colegiului director, dacă este cazul. 
(5) Reuniunile trebuiesc convocate cu cel puţin o săptămână înainte; convocarea va cuprinde locul, data, ora de 
desfăşurare şi ordinea de zi stabilită. Materialele supuse discuţiei şi avizării vor fi puse la dispoziţia membrilor, cu cel 
puţin trei zile înainte.  
(6) Şedinţa este considerată statutară în prezenţa majorităţii membrilor consiliului de conducere. 
(7) Votul este deschis cu excepţia celui pentru alegerea membrilor colegiului director sau în cazul altor situaţii stabilite 
de către consiliul de conducere, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta şi votul 
preşedintelui. 
(8) Şedinţele consiliului de conducere sunt consemnate într-un proces verbal de şedinţă ţinut într-un registru special, 
numerotat şi parafat.  
(9) Copii ale procesului verbal al fiecărei şedinţe semnat de preşedinte şi secretarul executiv, însoţite de materiale 
votate, în forma lor definitivă, vor fi transmise spre informare în termen de o săptămână, membrilor consiliului de 
conducere şi ai colegiului director, precum şi Ordinului. 
 
Art. 35 – Colegiul director teritorial 



  
 

   ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA        Conferinta Teritoriala 2006 
   Filiala Teritoriala Sibiu-Valcea 

 
 

 

Pagina 10 din 12 

(1) Colegiul director teritorial se constituie în cazul în care numărul de membri ai filialei depăşeşte 150, în caz contrar 
atribuţiile acestuia vor fi preluate de consiliul de conducere teritorial. 
(2) Colegiul director coordonează activitatea curentă a filialei. 
(3) Colegiul director este format trei vicepreşedinţi şi un trezorier. 
(4) Colegiul director este ales cu votul majorităţii membrilor consiliului de conducere teritorial la prima şedinţă a 
acestuia. 
(5) În cazul în care un membru al colegiul director nu îşi mai poate exercita mandatul, din motive obiective sau prin 
demisie, locul va fi ocupat de candidatul cu cel mai mare număr de voturi dintre membrii consiliul teritorial. 
(6) Cel puţin două treimi din numărul membrilor colegiului director trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură. 
(7) Colegiul director poate fi revocat în totalitatea lui în condiţiile în care se găseşte în imposibilitatea de a-şi îndeplini 
mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta. 
 
Art. 36– Atribuţiile Colegiului director teritorial 
(1) Colegiul director are următoarele atribuţii: 
a) coordonează şi supervizează pregătirea conferinţei teritoriale şi comitetul de organizare al acesteia; 
b) pregăteşte organigrama aparatului administrativ al filialei şi o supune aprobării conferinţei teritoriale, după avizul 

prealabil al consiliului de conducere; 
c) întocmeşte proiectul de buget şi îl supune aprobării consiliului teritorial de conducere,  
d) asigură informarea membrilor filialei asupra problemelor specifice şi hotărârilor adoptate; 
e) controlează evidenţa şi întocmirea tabloului teritorial; 
f) coordonează şi controlează întocmirea bazei de date a filialei; 
g) coordonează şi controlează întocmirea evidenţei lucrărilor depuse pentru a primi dată certă în vederea protejării 

dreptului de autor.; 
h) organizează concursul de ocupare a funcţiei de secretar executiv al filialei şi dispune angajarea acestuia; 
i) dispune angajarea, prin concurs, a personalului administrativ; 
j) asigură concilierea litigiilor apărute în exercitarea profesiei între arhitecţi; 
k) coordonează şi supervizează modul de gestionare a patrimoniului filialei şi al bugetului; 
l) aplică sancţiunile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din lege la propunerea comisiei teritoriale de disciplină. 

(2) Atribuţiile membrilor colegiului director sunt repartizate pe domenii.(?) 
 
Art. 37 – Vicepreşedinţii 
(1) Vicepreşedinţii filialei sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa teritorială. 
(2) Vicepreşedinţii asistă preşedintele în coordonare, informare şi reprezentare a filialei şi fiecare are atribuţii specifice 
legate de: 
a) legislaţie, regulamente şi onorarii 
b) profesie, educaţie şi pregătirea profesională 
c) organizare, relaţia cu membrii. 
(3) Vicepreşedinţii coordonează unul dintre următoarele grupuri:  
a) grupul de lucru privind legislaţia, regulamentele, codul deontologic şi onorarii; 
b) grupul de lucru privind formele de exercitare a profesiei, educaţia, pregătirea profesională şi stagiul  
c) grupul de lucru privind problemele legate de organizare şi gestiune a filialei Ordinului. 
 
Art. 38– Trezorierul 
(1) Trezorierul, conform cu orientările stabilite de consiliul teritorial, este însărcinat cu controlul şi execuţia bugetului 
filialei. 
(2) Cheltuielile efectuate din bugetul filialei se realizează cu avizul trezorierului. Documentele de plată vor fi semnate 
atât de preşedinte cât şi de trezorier. 
(3) În cazul divergenţelor privind  realizarea unor cheltuieli problema va fi supusă dezbaterii membrilor consiliului de 
conducere teritorial. 
(4) Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al filialei şi sub controlul trezorierului, se supune aprobării 



  
 

   ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA        Conferinta Teritoriala 2006 
   Filiala Teritoriala Sibiu-Valcea 

 
 

 

Pagina 11 din 12 

consiliului de conducere teritorial.  
(5) În fiecare an cel mai târziu la 15 aprilie trezorierul va prezenta consiliului naţional un raport privind execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar anterior. 
(6) Trezorierul coordonează grupul de lucru pe problemele economice ale filialei. 
 
Art. 39 – Şedinţele Colegiului director teritorial 
(1) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui filialei. 
Preşedintele are obligaţia de a convoca colegiul director în termen de 7 zile de la solicitarea a trei din membrii 
acestuia. Ordinea de zi a şedinţelor este fixată de preşedinte 
(2) Şedinţele sunt convocate cu cel puţin trei zile înainte, convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfăşurare, 
ordinea de zi stabilită şi materialele supuse discuţiei şi avizării. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de 
forţă majoră. 
(3) Şedinţa este considerată statutară în prezenţa majorităţii membrilor colegiului director. La şedinţă pot asista 
persoanele invitate pentru aceasta, fără a avea drept la deliberări şi vot. 
(4) Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui. 
(5) Şedinţele colegiului director sunt consemnate într-un proces verbal de şedinţă ţinut într-un registru, numerotat şi 
parafat. Procesele verbale ale şedinţelor vor consemna obligatoriu: în deschidere, numele şi prenumele celor prezenţi, 
care vor semna pentru conformitate, ordinea de zi propusă şi cea aprobată, un rezumat al luărilor de cuvânt şi votul pe 
fiecare material supus avizării. 
(6) Procesul verbal al fiecărei şedinţe semnat de preşedinte şi secretarul executiv, însoţit de materiale votate, vor fi 
transmise spre informare, în termen de o săptămână, membrilor Consiliului naţional şi Colegiului director al Ordinului. 
 
Art. 40 – Preşedintele filialei teritoriale 
(1) Preşedintele filialei teritoriale reprezintă filiala în relaţiile sale cu persoane fizice şi juridice de drept public sau 
privat, putând să încheie, în numele filialei, convenţii şi contracte cu respectarea prevederilor art. 52 din Regulamentul 
Ordinului.  
(2) Preşedintele filialei teritoriale conduce lucrările conferinţei teritoriale. 
(3) Preşedintele filialei poate convoca colegiul director din proprie iniţiativa şi consiliul de conducere teritorial, cu 
avizul al colegiului director. 
(4) Preşedintele filialei răspunde de colectarea veniturilor şi ordonanţează cheltuielile bugetare ale filialei. 
(5) În caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă pentru o perioadă mai mare de 15 zile prerogativele sale vor fi 
preluate de unul din cei trei vicepreşedinţi în ordinea stabilită de conferinţă. Procedura preluării prerogativelor va fi 
stabilită prin hotărârea consiliului de conducere teritorial. 
 
Art. 41 – Organizarea aparatului administrativ 
(1) Organigrama aparatului administrativ al filialei se aprobă prin hotărârea conferinţei teritoriale. 
(2) Atribuţiile secretarul executiv se stabilesc potrivit regulamentului filialei.  
 
Art. 42 – Evidenţe şi baze de date 
(1) În aplicarea prevederilor Regulamentului Ordinului filialele teritoriale întocmesc evidenţele şi baza de date ale 
filialelor. 
 (2) Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidenţialitate ai cărui termeni vor fi 
stabiliţi de colegiul director. 
 
Art. 43 – Comisia teritorială de cenzori 
(1) Comisia teritorială de cenzori este formată din 3 membri titulari şi 2 supleanţi aleşi de conferinţa teritorială pentru 
un mandat de 4 ani. 
(2) Comisia se întruneşte: 
– pentru prima dată în termen de 15 de zile de la alegerea ei şi desemnează prin vot secret preşedintele; 
– în şedinţe ordinare, la momentul finalizării bilanţului anual şi la sfârşitul mandatului organelor alese ale filialei 



  
 

   ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA        Conferinta Teritoriala 2006 
   Filiala Teritoriala Sibiu-Valcea 

 
 

 

Pagina 12 din 12 

teritoriale, înainte de Conferinţa teritorială; 
– în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, în condiţiile în care este sesizată de existenţa unor nereguli 
financiare legate de gestiunea bugetului şi a patrimoniului, la convocarea preşedintelui comisiei. 
Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei. 
(3) Pentru întocmirea raportului privind gestiunea fondurilor şi a patrimoniului de către forurile alese de conferinţa 
teritorială sau a persoanelor desemnate de acestea, comisia de cenzori va apela la un expert contabil autorizat. 
 
Art. 44 – Atribuţiile comisiei de cenzori 
Comisia teritorială de cenzori asigură controlul financiar intern al filialei şi are următoarele atribuţii: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul filialei şi certifică bilanţul al filialei; 
b) verifică dacă operaţiunile financiare ale filialei se regăsesc în hotărârile colegiului director sau ale consiliului de 
conducere; 
c) întocmeşte raportul de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei teritoriale şi îl prezintă conferinţei 
teritoriale; 
d) ţine legătura cu comisia de cenzori a Ordinului. 
 
Art. 45 – Comisia teritorială de disciplină 
Dispoziţiile privitoare la comisia teritorială de disciplină sunt prevăzute Titlul 8 al Regulamentului Ordinului. 
 
Art. 46 – Raporturile filialelor cu Ordinul 
(1) Preşedinţii filialelor teritoriale fac parte din grupul de lucru(al preşedinţilor) constituit la nivelul Ordinului.  
(2) În exercitarea atribuţiilor sale forurile de conducere ale Ordinului emit hotărâri şi decizii obligatorii pentru forurile 
de conducere ale filialelor. Filialele, sub sancţiunea nulităţii, nu pot emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor 
administrative ale forurilor de conducere ale Ordinului.  
(3) Filialele sunt obligate să aducă la cunoştinţa Ordinului următoarele: 

a) Modul în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile şi deciziile forurilor de conducere ale Ordinului. 
b) Hotărârile şi deciziile emise de forurile de conducere ale filialelor. 
c) Modul în care a fost constituit bugetul filialelor şi execuţia acestuia, precum şi modul în care s-au colectat 

cotizaţiile şi taxele. 
 
Art. 47 – Raporturile patrimoniale 
(1) Filialele Ordinului pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare. 
(2) Filialele Ordinului pot încheia acte de dispoziţie numai în numele şi pe seama Ordinului, în baza hotărârii 
Consiliului naţional al Ordinului. 
  
Art. 48 – Relaţia cu membrii filialei 
Consiliul teritorial are obligaţia de a menţine şi dezvolta la nivelul teritoriului filialei legătura între Ordin şi membrii săi. 
Pentru aceasta consiliul teritorial va lua toate măsurile pe care le consideră adecvate.  
 
Art. 49 – Dispoziţii finale 
Prezentul regulament-cadru, privitor la înfiinţarea, funcţionarea  şi organizarea filialelor teritoriale, vine în completarea  
Regulamentului Ordinului şi prevederile lui se completează cu acesta. 


