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Regulament de organizare a alegerilor în Conferinţa Naţională UAR - aprobat de Senat în
şedinţa din 08.04.2016
Art. 1. Delegaţi
1.1. Delegaţii la Conferinţa Naţională se aleg dintre membrii U.A.R. care îndeplinesc
următoarele condiţii:
- sunt arhitecţi cu vechime de minim 3 ani în U.A.R.
- sunt desemnaţi de filialele judeţene, respectiv de filialele de sector pentru Bucureşti
- au achitat cotizaţia pe anul 2015.
1.2. Norma de reprezentare pentru delegaţii la Conferinţa Naţională este de 1 delegat la 9
membri ai filialei. Numărul exact de delegaţi ce urmează a fi desemnaţi de fiecare filială se
aprobă de Colegiul Director, în baza situaţiei privind membrii U.A.R. cu cotizaţia achitată pe
2015
1.3. Preşedintele filialei pentru filialele cu mai puţin de 30 membri şi preşedintele filialei + un
vicepreşedinte pentru filialele cu mai mult de 30 membri fac parte dintre delegaţii desemnaţi
de acestea.
1.4. Listele cu delegaţii desemnaţi pentru fiecare filială vor fi transmise la Secretariat până la
04.04.2016 de către conducerile filialelor. Dosarele candidaţilor pentru Preşedinte, Senat,
Comisia de cenzori şi Comisia de Etică se vor depune la Secretariat pana la 22.04.2016.
1.5. Ȋn cazuri speciale, motivate medical sau de situaţii neprevăzute, care împiedică delegatul
desemnat să participe la Conferinţa, acesta işi poate transmite atribuţiile unui alt coleg, prin
procura semnată olograf şi confirmată de conducerea filialei.
1.6. Membrii organelor de conducere alese: Senat, Comisia de cenzori şi Comisia de Etică
sunt delegaţi de drept şi au drept de vot.
1.7. U.A.R. suportă cheltuielile de transport şi cazare (o noapte) ale delegaţilor din provincie.
Art. 2. Organele de conducere a U.A.R. ce se aleg în Conferinţa Naţională
2.1. Statutul U.A.R. prevede ca, pe perioada dintre două Conferinţe Naţionale, Uniunea
Arhitecţilor are următoarele organe de conducere: Senat, Colegiu Director, Preşedinte. Se
aleg prin votul delegaţilor la Conferinţa: Preşedintele – prin vot separat - şi Senatul, alcătuit
din 7 reprezentanţi ai regiunilor de dezvoltare, 6 reprezentanţi ai sectoarelor municipiului
Bucureşti, 5 membri în ordinea voturilor obţinute şi patru supleanţi (doi pentru provincie şi doi
pentru Bucureşti, aleşi dintre candidaţii plasaţi următor în ordinea voturilor obţinute).
2.2. Colegiul Director, alcătuit din 7 membri, este ales de Senat, la propunerea preşedintelui,
dintre membrii plini ai Senatului nou ales.
2.3. Ȋn afara Senatului, Conferinţa Naţională alege doi membri arhitecţi şi un supleant pentru
Comisia de cenzori, precum şi 5 membri arhitecţi şi un supleant pentru Comisia de Etică.
Art. 3. Candidaţii pentru organele de conducere
3.1. Candidaţii pentru organele de conducere trebuie să corespundă următoarelor criterii:
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- au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
- nu au suferit condamnări pentru infracţiuni prevăzute de legea română sau
europeană;
- nu au adus prejudicii morale şi materiale U.A.R. şi nu au primit sancţiuni disciplinare;
- candidaţii pentru Senat şi pentru Comisia de Etică au vechime de cel puţin 10 ani în
U.A.R. conform propuneriilor Statutului 2016 - 20120
- candidaţii pentru funcţia de Preşedinte sunt persoane cu notorietate şi activitate
susţinută în breasla arhitecţilor, au vechime de cel puţin 15 ani în U.A.R. conf. propunerilor
Statutului pentru 2016 -20120.
- candidaţii care în prezent sunt membri în conducerea Ordinului Arhitecţilor din
România şi ai filialelor teritoriale ale acestuia (preşedinţi sau vicepreşedinţi) sau sunt membri
în conducerile altor asociaţii ale arhitecţilor, după ce vor fi aleşi în Senatul U.A.R. vor face, în
termen de 30 de zile de la data Conferinţei Naţionale, dovada renunţării la funcţiile deţinute în
celelalte asociaţii.
3.2. Pentru candidaturile la Senat, propunerile pot veni de la filiale (în baza unor conferinţe
sau selecţii organizate local) sau direct de la candidaţi prin autopropunere. Fiecare regiune de
dezvoltare şi fiecare filiala de sector din Bucureşti va inainta două-trei propuneri pentru
candidaturile la Senat.
3.3. Comitetul de organizare al Conferinţei Naţionale, ales de Senatul în funcţie, va verifica
listele de candidaţi primite şi va întocmi lista finala a candidaţilor care se va prezenta
delegaţilor în cadrul Conferinţei.
Art. 4. Prezentarea și aprobarea Statutului și Strategiei propuse pentru 2016 – 2020
Art. 5. Prezentarea rapoartelor președintelui, a vicepreședinților, a trezorierului, a
comisiei de cenzori și a comisiei de etică.
Art. 6. Descărcarea de sarcini a conducerii UAR pe perioada 2012 - 2016
Art.7 . Votarea candidaţilor
7.1. Ȋn conformitate cu orarul stabilit în ordinea de zi a Conferinţei, se face prezentarea
candidaţilor pentru Preşedinte, Senat, Comisia de Etică şi Comisia de cenzori.
7.2. Conferinţa alege Comisia de numărare a voturilor. Preşedintele Comisiei explică
delegaţilor regulile de votare şi monitorizează înmânarea buletinelor de vot către fiecare
delegat.
7.3. Buletinele de vot se depun în urne separate pentru Preşedinte, Senat, Comisia de cenzori
şi Comisia de Etică, urne ce se sigilează după încheierea votării.
7.4. Comisia aleasă pentru numărarea voturilor işi exercită mandatul, întocmeşte procesul
verbal privind voturile exprimate de delegaţi şi anunţă în Conferinţă persoanele alese în
funcţiile de conducere ale U.A.R. pentru mandatul următor.
7.5. Senatul nou ales se întruneşte în prima şedinţă pentru alegerea Colegiului director.
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