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Nationala U.A.R. din 5.05.2012

Dezbatere STATUT UAR 2016

1. DENUMIRE
----1.1. Uniunea Arhitectilor din Romania, denumita in continuare U.A.R., este o asociatie

1. DENUMIRE
1.1. Uniunea Arhitectilor din Romania, denumita in continuare U.A.R., este o asociatie

– aprobat Senat 08.04.2016

profesionala de creatori, apolitica, independenta, cu personalitate juridica, de drept privat fara
scop lucrativ, care desfasoara o activitate de utilitate publica pe durata nelimitata, dispunand de
buget si patrimoniu propriu si avand sediul central in Bucuresti, sector 1, str. Dem. Dobrescu, nr. 5.

profesionala de creatori, apolitica, independenta, cu personalitate juridica, de drept privat, non
profit, care desfasoara o activitate de utilitate publica pe durata nelimitata, dispunand de buget si
patrimoniu propriu si avand sediul central in Bucuresti, sector 1, str. Demetru Dobrescu, nr. 5.
1.2. Uniunea Arhitectilor din Romania este urmasa de drept, mostenitoarea morala, patrimoniala si
continuatoarea traditiilor Societatii Arhitectilor Romani fondata in anul 1891, reconfirmata prin
Decretul-Lege nr. 127 din aprilie 1990 privind unele masuri referitoare la activitatea Uniunii
Arhitectilor din Romania si a asociatiilor teritoriale ale arhitectilor.

- text neschimbat -

1.2. Uniunea Arhitectilor din Romania este urmasa de drept, mostenitoarea morala,
patrimoniala si continuatoarea traditiilor Societatii Arhitectilor Romani fondata in anul 1891,
reconfirmata prin Decretul-Lege nr. 127 din aprilie 1990 privind unele masuri referitoare la
activitatea Uniunii Arhitectilor din Romania si a asociatiilor teritoriale ale arhitectilor.

----1.3. Activitatea U.A.R. este reglementata de O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu

1.3. Activitatea U.A.R. este reglementata de O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu

privire la asociatii si fundatii, utilitatea publica a U.A.R. fiind recunoscuta prin H.G. nr.
1361 din 20 decembrie 2000 privind recunoasterea Uniunii Arhitectilor din Romania ca
fiind de utilitate publica.

privire la asociatii si fundatii, utilitatea publica a U.A.R. fiind recunoscuta prin H.G.
nr. 1361 din 20 decembrie 2000.

1.4. Membrii U.A.R. beneficiaza de prevederile legilor nr. 8 din 11.01.2006 privind instituirea
indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii membri ai uniunilor de creatori legal
constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica si nr. 118 din 15 martie 2002
pentru instituirea indemnizatiei de merit.
1.5. Prin legea nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, musical,
folkloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, U.A.R. este insarcinata cu colectarea si
gestionarea taxei tmbrului de arhitectura.
1.6. U.A.R. este membru fondator al Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori, constituita in 1995,
impreuna cu Uniunea Artistilor Plastici, Uniunea Cineastilor, Uniunea Compozitorilor si
Muzicologilor din Romania, Uniunea Scriitorilor din Romania si Uniunea Teatrala din Romania.
1.7. U.A.R. reprezinta interesele membrilor sai in relatiile nationale si internationale.

- text neschimbat -

1.4. Membrii U.A.R. beneficiaza de prevederile legilor nr. 8 din 11.01.2006 privind
instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii membri ai uniunilor
de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica si nr.
118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit.
1.5. Prin legea nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, musical,
folkloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, U.A.R. este insarcinata cu
colectarea si gestionarea taxei tmbrului de arhitectura.
1.6. U.A.R. este membru fondator al Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori, constituita
in 1995, impreuna cu Uniunea Artistilor Plastici, Uniunea Cineastilor, Uniunea
Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Uniunea Scriitorilor din Romania si Uniunea
Teatrala din Romania.
1.7. U.A.R. reprezinta interesele membrilor sai in relatiile nationale si internationale.

2. SCOP

2. SCOP

- text neschimbat -

2.1. U.A.R. are ca scop promovarea arhitecturii si urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea
patrimoniului construit si a peisajului.
2.2. U.A.R. asigura cadrul institutional, material si social adecvat de manifestare a membrilor sai.

2.1. U.A.R. are ca scop promovarea arhitecturii si urbanismului ca domenii ale
culturii, protejarea patrimoniului construit si a peisajului.
2.2. U.A.R. asigura cadrul institutional, material si social adecvat de manifestare a
membrilor sai.

3. OBIECTIVE

3. OBIECTIVE

- text neschimbat -

3.1. Sustinerea arhitecturii ca act de creatie artistica.
3.2. Promovarea calitatii culturale a arhitecturii.
3.3. Stimularea reflectiei critice in domeniul arhitecturii si urbanismului.
3.4. Difuzarea informatiei de arhitectura, urbanism, restaurare si protectia patrimoniului arhitectural
in toate mediile.

3.1. Sustinerea arhitecturii ca act de creatie artistica.
3.2. Promovarea calitatii culturale a arhitecturii.
3.3. Stimularea reflectiei critice in domeniul arhitecturii si urbanismului.
3.4. Difuzarea informatiei de arhitectura, urbanism, restaurare si protectia patrimoniului
arhitectural in toate mediile.

3.5. Sprijinirea formarii profesionale continui in domeniul arhitecturii, urbanismului,

----3.5. Sprijinirea formarii profesionale [...] in domeniul arhitecturii, urbanismului,

restaurarii.
3.6. Participarea la protejarea fondului arhitectural-urbanistic si a peisajelor cu valoare de

restaurarii.
----3.6. Pastrarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic si a peisajelor cu valoare
de patrimoniu.
3.7. Sustinerea si consolidarea statutului social al arhitectului.
----3.8. Apararea dreptului de autor asupra creatiei de arhitectura precum si in cazul
patrimoniului cultural construit, al monumentelor istorice si de for public.
----3.9. Promovarea si sustinerea titlurilor onorifice in arhitectura.

patrimoniu.
3.7. Sustinerea si consolidarea statutului social al arhitectului.

3.8. Apararea dreptului de autor asupra creatiei de arhitectura.
3.9. Sustinerea titlurilor onorifice in arhitectura.

3.10. Crearea si dezvoltarea Centrelor de Arhitectura, Cultura urbana si Peisaj.

3.11. Imbogatirea permanenta a patrimoniului documentar propriu, conservarea si

3.10. Crearea si dezvoltarea Centrelor de Arhitectura, Cultura urbana si Peisaj.

----3.11. Achizitionarea, conservarea si punerea in valoare a patrimoniului documentar de

punerea in valoare a acestuia.

3.12. Promovarea solidaritatii de breasla prin sprijinirea membrilor aflati in dificultate.
3.13. Dezvoltarea de programe de asistenta sociala pentru membrii sai.

arhitectura.

3.12. Promovarea solidaritatii de breasla prin sprijinirea membrilor aflati in dificultate.
3.13. Dezvoltarea de programe de asistenta sociala pentru membrii sai.
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4. ACTIVITATI

4. ACTIVITATI

- text neschimbat -

4.1. Sustinerea cercetarii de specialitate – programe de cercetare, burse de studii si/sau
cercetare (inclusiv pentru studenti), deplasari de documentare profesionala in tara si strainatate.
4.2. Organizarea de concursuri de arhitectura si urbanism, participarea la realizarea unor proiecte
de larg interes public.

4.1. Sustinerea cercetarii de specialitate – programe de cercetare, burse de studii si/sau
cercetare (inclusiv pentru studenti), deplasari de documentare profesionala in tara si
strainatate.
4.2. Organizarea de concursuri de arhitectura si urbanism, participarea la realizarea unor
proiecte de larg interes public.
----4.3. Monitorizarea respectarii legislatiei privind dreptul de autor asupra creatiei de arhitectura

4.3. Monitorizarea aplicarii legislatiei privind dreptul de autor asupra creatiei de

arhitectura.

precum si in cazul patrimoniului cultural construit,al monumentelor istorice si de for public.

4.4. Acordarea de premii de excelenta pentru lucrari si activitate.
4.5. Punerea la dispozitia arhitectilor, a studentilor arhitecti si publicului, a fondului documentar
propriu, conform regulamentelor interne.

4.4. Acordarea de premii de excelenta pentru lucrari si activitate.
----4.5. Punerea la dispozitia arhitectilor, a studentilor arhitecti si publicului, a fondului documentar
de arhitectura conform regulamentelor interne.

4.6. Editarea de publicatii de specialitate in forma scrisa si in forma digitala/online:

----4.6. Editarea de publicatii: Buletinele informative ale U.A.R. si Observatorul Urban,

revistele “Arhitectura” si “Observatorul urban”, buletinele informative ale U.A.R,
carti, monografii, cataloage.
4.7. Organizarea de expozitii cu lucrari din domeniul arhitecturii, design-ului, artelor plastice,

revista “Arhitectura”, carti, monografii, cataloage.
----4.7. Organizarea de expozitii [...] din domeniul arhitecturii, design-ului, artelor plastice,
fotografiei.

fotografiei.
4.8. Organizarea de dezbateri profesionale: conferinte, seminarii, mese rotunde.
4.9. Colaborarea cu Ordinul Arhitectilor si alte organizatii profesionale din Romania in vederea
realizarii unor programe de interes comun.
4.10. Organizarea de schimburi culturale, colaborarea si/sau asocierea cu alte asociatii
profesionale si culturale din tara si strainatate.
4.11. Participarea la programele culturale nationale si europene, in mod special ale U.E. si
incheierea in acest scop de contracte de asociere si colaborare cu autoritatile publice centrale si
locale.
4.12. Intretinerea bazei de date si a sistemului informational (“site”) propriu.
4.13. Acreditarea unor membri ai U.A.R. pe langa comisiile tehnice de urbanism si amenajarea
teritotiului si pe langa comisiile zonale ale monumentelor istorice.
4.14. Monitorizarea protectiei patrimoniului cultural si stimularea salvgardarii si punerii in valoare a
acestuia.

- text neschimbat -

4.8. Organizarea de dezbateri profesionale: conferinte, seminarii, mese rotunde.
4.9. Colaborarea cu Ordinul Arhitectilor si alte organizatii profesionale din Romania in
vederea realizarii unor programe de interes comun.
4.10. Organizarea de schimburi culturale, colaborarea si / sau asocierea cu alte asociatii
profesionale si culturale din tara si strainatate.
4.11. Participarea la programele culturale nationale si europene, in mod special ale U.E., si
incheierea in acest scop de contracte de asociere si colaborare cu autoritatile publice
centrale si locale.
4.12. Intretinerea bazei de date si a sistemului informational (“site”) propriu.
4.13. Acreditarea unor membri ai U.A.R. pe langa comisiile tehnice de urbanism si
amenajarea teritotiului si comisiile zonale ale monumentelor istorice.
4.14. Monitorizarea protectiei patrimoniului cultural si stimularea salvgardarii si punerii in
valoare a acestuia.

5. MEMBRII U.A.R.
----5.1. U.A.R. este formata din:

5. MEMBRII U.A.R.
5.1. U.A.R. este formata din:

----5.2. CALITATEA DE MEMBRU [...]
----5.2.1. Calitatea de membru [...] poate fi dobandita la cerere de orice arhitect roman ori strain,

5.2. CALITATEA DE MEMBRU TITULAR
5.2.1. Calitatea de membru titular poate fi dobandita la cerere de orice arhitect roman ori

- membri titulari
- membri asociati
- membri de onoare

- membri [...]
- membri asociati
- membri de onoare

absolvent al unei institutii de invatamant superior de arhitectura, urbanism, restaurare, peisagistica
si design, cu durata de minim 5 ani, care sustine obiectivele U.A.R. si indeplineste conditiile
regulamentului de admitere in U.A.R.
5.2.2. Cererea de admitere ca membru titular al U.A.R. se face in baza portofoliului
ilustrat de lucrari si a recomandarii a doi membri ai U.A.R.

strain, absolvent al unei institutii de invatamant superior de arhitectura, urbanism, restaurare,
peisagistica si design, cu durata de minim 5 ani, care sustine obiectivele U.A.R. si indeplineste
conditiile regulamentului de admitere in U.A.R.
5.2.2. Cererea de admitere ca membru titular al U.A.R. se face in baza portofoliului ilustrat de
lucrari si a recomandarii a doi membri ai U.A.R.

a jumatate plus unul din voturile Senatului. Pentru judetele unde nu exista inca filiale
infiintate, propunerile pot fi facute de catre Senat sau Colegiul Director.
- text neschimbat 5.3. CALITATEA DE MEMBRU ASOCIAT

cererile de admitere se examineaza de comisia de admitere numita de Senatul
U.A.R. si se aproba de Senat.
5.3. CALITATEA DE MEMBRU ASOCIAT

5.2.3. Acceptarea noilor membri titulari se face la propunerea filialelor U.A.R.;

-----5.2.3. Acceptarea noilor membri se face la propunerea filialelor U.A.R. cu aprobarea

5.3.1. Calitatea de membru asociat poate fi dobandita pe baza de invitatie, de catre
persoane din orice domeniu de activitate, interesate sa sprijine obiectivele U.A.R.
5.3.2. Membrii asociati au dreptul de a participa la activitatile publice ale U.A.R. si de a
asista la conferintele nationale ale U.A.R. fara drept de a alege sau de a fi alesi.
5.3.3. Acceptarea membrilor asociati se face la propunerea filialelor U.A.R., a Colegiului
Director si cu aprobarea a 2/3 din voturile Senatului.

5.3.1. Calitatea de membru asociat poate fi dobandita pe baza de invitatie, de catre persoane
din orice domeniu de activitate, interesate sa sprijine obiectivele U.A.R.
5.3.2. Membrii asociati au dreptul de a participa la activitatile publice ale U.A.R. si de a asista la
conferintele nationale ale U.A.R. fara drept de a alege sau de a fi alesi.
5.3.3. Acceptarea membrilor asociati se face la propunerea filialelor U.A.R., a Colegiului
Director si cu aprobarea a 2/3 din voturile Senatului.

catre membrii U.A.R. si de personalitati din afara U.A.R., cu merite deosebite in
promovarea arhitecturii, urbanismului sau culturii spatiului construit si peisajului.

de personalitati din afara U.A.R., cu merite deosebite in promovarea arhitecturii,
urbanismului sau culturii spatiului construit si peisajului.

5.4. CALITATEA DE MEMBRU DE ONOARE
5.4.1. Calitatea de membru de onoare poate fi dobandita de catre membrii U.A.R.,

5.4. CALITATEA DE MEMBRU DE ONOARE
-----5.4.1. Calitatea de membru de onoare poate fi dobandita pe baza de invitatie, de

4
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- text neschimbat -

5.4.2. Membrii de onoare au dreptul de a participa ca invitati la adunarile organelor de
conducere ale U.A.R. Membrii de onoare proveniti din afara U.A.R. ori din randul membrilor
asociati nu au dreptul de a alege si de a fi alesi.
5.4.3. Desemnarea membrilor de onoare se face la propunerea filialelor de catre colegiul
Director si cu aprobarea a 2/3 din voturile Senatului.

5.4.2. Membrii de onoare au dreptul de a participa ca invitati la adunarile organelor de
conducere ale U.A.R. Membrii de onoare proveniti din afara U.A.R. ori din randul
membrilor asociati nu au dreptul de a alege si de a fi alesi.
5.4.3. Desemnarea membrilor de onoare se face la propunerea filialelor de catre
colegiul Director si cu aprobarea a 2/3 din voturile Senatului.

5.5. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU
5.5.1. Membrii U.A.R. isi pierd calitatea de membru in urmatoarele cazuri:

5.5. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU
----5.5.1. Membrii U.A.R. isi pierd calitatea de membru in urmatoarele cazuri:
luni;

a. neachitarea in mod nejustificat a cotizatiei de membru pentru o perioada mai mare de 12 luni;

a. neachitarea in mod nejustificat a cotizatiei de membru pentru o perioada mai mare de 12

b. incalcarea prevederilor Statutului U.A.R. sau ale Regulamentelor, ale
hotararilor Senatului si ale dispozitiilor Colegiului Director;

b. nerespectarea Statutului U.A.R.;

c. afectarea coeziunii si a imaginii publice a U.A.R.;
d. comiterea de abateri de la etica colegiala si profesionala;
e. producerea de daune patrimoniului U.A.R.;
f. renuntarea la calitatea de membru U.A.R. pe baza unei cereri scrise.
5.5.2. Excluderea din U.A.R. pentru motivele enuntate la art. 5.5.1. lit.a si f, se propune de
catre conducerea filialei si se aproba prin votul a 2/3 din membrii Colegiului Director. Excluderea

c. afectarea coeziunii si a imaginii publice a U.A.R.;
d. comiterea de abateri de la etica colegiala si profesionala;
e. producerea de daune patrimoniului U.A.R.;
f. renuntarea la calitatea de membru U.A.R. pe baza unei cereri scrise.
----5.5.2. Excluderea din U.A.R. pentru motivele enuntate la art. 5.5.1. lit.a si f, se propune de
catre conducerea filialei si se aproba prin votul a 2/3 din membrii Colegiului Director.[...]
----5.5.3. Contestatiile [...] se depun in termen de 30 de zile de la data comunicarii in scris a
excluderii, se analizeaza si solutioneaza de catre Senat in prima sa sedinta.

din U.A.R., pentru motivele enuntate la art. 5.5.1. lit. b, c, d si e, se propune de
Comisia de Etica si se aproba de Senat.
5.5.3. Contestatiile membrilor propusi pentru excludere se depun in termen de 30 de
zile de la data comunicarii in scris a excluderii, se analizeaza si solutioneaza de catre Senat in

- text neschimbat -

5.5.4. Membrii prevazuti la art. 5.5.1. care se retrag ori sunt exclusi isi pierd dreptul
asupra patrimoniului si a celorlalte beneficii oferite de U.A.R.
5.5.5. Senatul U.A.R., in cazuri exceptionale, cu majoritate de 2/3 din voturi, poate
retrage calitatea de membru de onoare sau membru asociat daca persoana in cauza a
desfasurat activitati contrare obiectivelor si intereselor uniunii.
5.5.6. Calitatea de membru se poate redobandi numai in cazul in care excluderea s-a
facut pe criteriul 5.5.1a, prin plata restantelor.

prima sa sedinta.
5.5.4. Membrii prevazuti la art. 5.5.1. care se retrag ori sunt exclusi isi pierd dreptul asupra
patrimoniului si a celorlalte beneficii oferite de U.A.R.
5.5.5. Senatul U.A.R., in cazuri exceptionale, cu majoritate de 2/3 din voturi, poate retrage
calitatea de membru de onoare sau membru asociat, daca persoana in cauza a desfasurat
activitati contrare obiectivelor si intereselor uniunii.
5.5.6. Calitatea de membru se poate redobandi numai in cazul in care excluderea s-a facut pe
criteriul 5.5.1a, prin plata restantelor.

6. DREPTURI SI OBLIGATII
----6.1. In conditiile art. 5.2., membrii [...] U.A.R. au urmatoarele drepturi:

6. DREPTURI SI OBLIGATII
6.1. Membrii titulari U.A.R. au urmatoarele drepturi:

- text neschimbat -

6.1.1. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale U.A.R. la orice nivel,
conform prevederilor Regulamentului de alegeri.
6.1.2. sa se foloseasca de patrimoniul, beneficiile si rezultatele activitatii U.A.R. si de
afilierea la organizatile nationale si internationale la care U.A.R. este parte;

6.1.1. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale U.A.R. la orice nivel conform
prevederilor Regulamentului de alegeri.
6.1.2. sa se foloseasca de patrimoniul, beneficiile si rezultatele activitatii U.A.R. si de afilierea la
organizatile nationale si internationale la care U.A.R. este parte;

----6.1.3. sa primeasca materiale informative ale U.A.R.;

6.1.3. sa fie informati periodic si constant asupra activitatilor U.A.R., prin e-mail,

- text neschimbat -

6.1.4. sa adauge denumirii profesionale insemnele U.A.R. certificand calitatea de
membru;

site si alte mijloace specifice;

6.1.4. sa adauge denumirii profesionale insemnele U.A.R. certificand calitatea de membru;

6.1.5. sa initieze programe de studiu si/sau de cercetare in domeniul profesiei ce

----6.1.5. sa obtina subventii pentru studiu si creatie;
----6.1.6. sa beneficieze de dreptul de preemtiune la proiectele culturale selectionate de

se vor cofinanta de U.A.R. pe baza de concurs;
6.1.6. sa participe la proiectele si programele culturale si activitatile initiate de
U.A.R.

U.A.R. prin concurs;

----6.1.7. sa primeasca ajutor de boala, de invaliditate, de nastere sau de deces, dupa caz, pe

6.1.7. sa primeasca ajutor de boala, de invaliditate sau de deces, dupa caz, pe baza actelor

baza actelor doveditoare.

doveditoare.

----6.1.8. calitatea de membru nu e incompatibila cu aceea de salariat in cadrul U.A.R..
----6.2. Membrii [...] U.A.R. au urmatoarele obligatii:
6.2.1. sa indeplineasca si sa respecte statutul si Hotararile U.A.R.

6.1.8. sa obtina burse de studiu, dupa caz, cu aprobarea Senatului.
6.2. Membrii titulari U.A.R. au urmatoarele obligatii:
6.2.1. sa indeplineasca si sa respecte statutul U.A.R., regulamentele si Hotararile

- text neschimbat -

[...]

Senatului U.A.R.

6.2.2. sa achite la timp cotizatia anuala de membru;
6.2.3. sa se implice activ in manifestarile organizate de U.A.R.;
6.2.4. sa aiba o atitudine loiala fata de U.A.R.
6.3. Membrii de onoare si membrii asociati nu au obligatia platii cotizatiei.

6.2.2. sa achite la timp cotizatia anuala de membru;
6.2.3. sa se implice activ in manifestarile organizate de U.A.R.;
6.2.4. sa aiba o atitudine loiala fata de U.A.R.
6.3. Membrii de onoare si membrii asociati nu au obligatia platii cotizatiei.
6
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6.4. Calitatea de membru titular al U.A.R. nu este incompatibila cu aceea de salariat
in cadrul U.A.R..

7

7. ORGANIZAREA TERITORIALA A U.A.R.
----7.1. Membrii U.A.R. se constituie in filiale regionale, judetene si respectiv de sector

in Bucuresti. Fiecare membru face parte din filiala teritoriala unde isi are domiciliul / resedinta,
dupa caz.
----7.2. Filialele regionale au personalitate juridica si se organizeaza in limitele teritoriale
ale regiunilor de dezvoltare. Raportarea activitatilor desfasurate de filiale se face catre
esaloanele superioarea, conform prevederilor statutare.
----7.3. Statutele filialelor cu sau fara personalitate juridica se elaboreaza cu respectarea
prezentului Statut al U.A.R.
----7.4. Filialele U.A.R. beneficiaza de 80% din cotizatiile anuale ale membrilor proprii,
sumele respective folosesc pentru activitati organizatorice prevazute in bugetele anuale ale filialei
supuse monitorizarii Senatului U.A.R..

----7.5. Filialele monitorizeaza fondurile colectate din timbrul de arhitectura in judetele

arondate si beneficiaza, in conditiile legii, de cote parti pentru proiecte culturale si sociale
stabilite in regulamentul de gestionare a timbrului de arhitectura elaborat de Senatul U.A.R.
----7.6. Filialele organizeaza, in acest scop, Oficii de colectare a timbrului de arhitectura
cu reguli de evidenta si gestionare stabilite unitar de Senatul U.A.R..Coordonarea Oficiilor
de colectare revine Biroului Timbrului de Arhitectura.
- text neschimbat -

7.7. Filialele isi vor desfasura activitatea in sedii judetene si regionale. Filialele care nu au
sedii vor solicita administratiilor publice repartizarea in folosinta gratuita de spatii adecvate
organizarii sediilor in conditiile legii.
7.8. In cazul in care nu se repartizeaza spatii de catre administratiile publice, filialele vor
putea inchiria sedii cu aprobarea Senatului in limita disponibilitatilor financiare proprii.

8. ORGANELE DE CONDUCERE ALE U.A.R.

- text neschimbat -

8.1. Organele de conducere ale U.A.R. sunt urmatoarele:
8.1.1. Conferinta Nationala
8.1.2. Senatul
8.1.3. Colegiul Director
8.1.4. Presedintele
8.2. In conducerea U.A.R. pot fi alesi membri care:
8.2.1. au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
8.2.2. nu au suferit condamnari pentru infractiuni prevazute de legea romana sau
europeana;

----8.2.3. nu au desfasurat activitati care contravin Statutului U.A.R. [...]
----8.2.4. sunt atasati idealurilor U.A.R.

[...]

7. ORGANIZAREA TERITORIALA A U.A.R.
7.1. Membrii U.A.R. se constituie in filiale judetene si filiale de sector in Bucuresti.

Fiecare membru face parte din filiala teritoriala unde isi are domiciliul.
7.2. Mai multe filiale judetene invecinate se pot organiza, cu aprobarea Senatului,
in filiale regionale, cu sau fara personalitate juridica. Filialele de sector sunt
echivalente cu filialele regionale din teritoriu.
7.3. Organizarea si functionarea filialelor judetene si de sector are la baza un
Regulament aprobat de Senatul U.A.R. Organizarea si functionarea filialelor cu
personalitate juridica se face pe baza unui statut propriu, aprobat de Senat, elaborat
cu respectarea prevederilor Statutului cadru U.A.R.
7.4. Filialele U.A.R. beneficiaza de cote parti din cotizatiile anuale ale membrilor
proprii conform cu Hotararea Senatului U.A.R., sumele respective fiind utilizate
pentru activitati organizatorice.
7.5. Filialele monitorizeaza fondurile colectate din timbrul de arhitectura in judetele
arondate si beneficiaza de minim 10% din suma colectata, conform cu Hotararea
Senatului U.A.R., ce poate fi utilizata pentru proiecte proprii, culturale si sociale
prevazute de Legea Timbrului cultural.
7.6. Filialele isi vor desfasura activitatea in sedii judetene si regionale. Filialele care nu au sedii vor
solicita administratiilor publice repartizarea in folosinta gratuita de spatii adecvate organizarii
sediilor in conditiile legii.
7.7. In cazul in care nu se repartizeaza spatii de catre administratiile publice, filialele vor putea
inchiria sedii cu aprobarea Senatului in limita disponibilitatilor financiare proprii.

8. ORGANELE DE CONDUCERE ALE U.A.R.

8.1. Organele de conducere ale U.A.R. sunt urmatoarele:
8.1.1. Conferinta Nationala
8.1.2. Senatul
8.1.3. Colegiul Director
8.1.4. Presedintele
8.2. In conducerea U.A.R. pot fi alesi membri care:
8.2.1. au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
8.2.2. nu au suferit condamnari pentru infractiuni prevazute de legea romana sau europeana;
8.2.3. nu au desfasurat activitati care contravin Statutului U.A.R. si nu au primit sanctiuni

disciplinare.
8.2.4. se incadreaza in prevederile Regulamentului de desfasurare a alegerilor.
8.2.5. candidatii pentru functia de Presedinte U.A.R. au vechime de cel putin 15
de ani in U.A.R.
8.2.6. candidatii pentru Senat au vechime de cel putin 10 ani in U.A.R.

8.3. Organele de conducere ale U.A.R. isi desfasoara activitatea pe baza de Regulament de

----8.3. Organele de conducere ale U.A.R. isi desfasoara activitatea pe baza de regulament de

organizare si functionare, aprobat de Senatul U.A.R.

9. CONFERINTA NATIONALA

9. CONFERINTA NATIONALA
9.1. Conferinta Nationala este organul de conducere cu autoritate maxima a U.A.R. Organizarea,

organizare si functionare[...].

- text neschimbat -

9.1. Conferinta Nationala este organul de conducere cu autoritate maxima a U.A.R.

Organizarea, desfasurarea si finalizarea se fac conform regulamentului de
desfasurare al alegerilor, care cuprinde si criteriile de incompatibilitate privind
candidatii.
----9.2. Conferinta Nationala este constituita din delegatii desemnati din teritoriu, reprezentand
pe membrii cu cotizatia la zi ai filialelor. Alegerea delegatilor se face pe baza regulamentului

specific aprobat de Senat.
9.3. Conferinta Nationala se intruneste in sesiuni ordinare odata la 4 ani.
----9.4. Conferinta Nationala se convoaca in sedinta extraordinara la cererea Colegiului Director, a
Senatului sau la solicitarea a 1/3 din membrii U.A.R., in mod direct, prin “site” si prin presa.
9.5. Conferinta Nationala este legal constituita in urmatoarele conditii:
8
9.5.1. la prima convocare in prezenta a cel putin 2/3 din numarul delegatilor inregistrati;
8

desfasurarea si finalizarea se fac conform regulamentului de desfasurare al alegerilor, care
cuprinde si criteriile de incompatibilitate privind candidatii.
9.2. Conferinta Nationala este constituita din delegatii desemnati de catre filiale, reprezentand
pe membrii cu cotizatia la zi. Desemnarea delegatilor se face pe baza regulamentului specific
aprobat de Senat.
9.3. Conferinta Nationala se intruneste in sesiuni ordinare odata la 4 ani.
9.4. Conferinta Nationala se convoaca in sedinta extraordinara la cererea Colegiului Director, a
Senatului sau la solicitarea a 1/3 din membrii U.A.R.
9.5. Conferinta Nationala este legal constituita in urmatoarele conditii:
9.5.1. la prima convocare in prezenta a cel putin 2/3 din numarul delegatilor inregistrati;
9.5.2. in cazul neintrunirii numarului minim de delegati, a doua convocare are loc in cel mult 14
zile, data si ora acesteia fiind stabilite de Senat la data primei convocari;
9

9

Senatului sau la solicitarea a 1/3 din membrii U.A.R.
9.5. Conferinta Nationala este legal constituita in urmatoarele conditii:
9.5.1. la prima convocare in prezenta a cel putin 2/3 din numarul delegatilor inregistrati;
9.5.2. in cazul neintrunirii numarului minim de delegati, a doua convocare are loc in cel mult 14
zile, data si ora acesteia fiind stabilite de Senat la data primei convocari;
9
9.5.3. la a doua convocare, Conferinta Nationala este legal constituita, indiferent de numarul

- text neschimbat -

9.5.2. in cazul neintrunirii numarului minim de delegati, a doua convocare are loc in cel
mult 14 zile, data si ora fiind stabilite de Senat la data primei convocari;
9.5.3. la a doua convocare, Conferinta Nationala este legal constituita, indiferent de
numarul delegatilor prezenti.
----9.6. Hotararile Conferintei Nationale sunt validate cu majoritatea simpla de voturi a membrilor
si delegatilor prezenti.
9.7. Norma de reprezentare in Conferinta Nationala se stabileste de Senat prin regulament.
9.8. Atributiile Conferintei Nationale sunt:

delegatilor prezenti.
9.6. Hotararile Conferintei Nationale sunt validate cu majoritatea simpla de voturi a delegatilor
prezenti.
9.7. Norma de reprezentare in Conferinta Nationala se stabileste de Senat prin regulament.
9.8. Atributiile Conferintei Nationale sunt:

9.8.1. aprobarea strategiei U.A.R. propuse de Senat.
9.8.2. aprobarea statutului U.A.R..

----9.8.1. insusirea strategiei financiare, culturale si sociale a U.A.R. propuse de Senat.
----9.8.2. aprobarea statutului U.A.R. si, dupa caz, reactualizarea acestuia.

9.8.3. alegerea membrilor Senatului.

9.8.4. alegerea presedintelui U.A.R.

9.8.3. alegerea membrilor Senatului.

9.8.5. alegerea Comisiei de cenzori.

----9.8.4. alegerea presedintelui si, daca este cazul, si a celui onorific al U.A.R.

9.8.6. alegerea Comisiei de Etica.
9.8.7. aprobarea rapoartelor Senatului, ale comisiilor de cenzori si de Etica la incheierea
mandatului;

9.8.5. alegerea Comisiei de cenzori.

----9.8.6. alegerea Comisiei de disciplina si arbitraj.
----9.8.7. aprobarea rapoartelor Senatului, ale comisiilor de cenzori si a celei de arbitraj.

9.8.8. descarcarea de sarcini a organelor de conducere anterioare.
9.9. Candidaturile pentru alegerea in organele de conducere ale U.A.R., precum si in comisiile
de cenzori si de etica, se depun cu cel putin 15 zile inaintea datei Conferintei Nationale. Anuntul
va fi insotit de o scurta biografie profesionala , o fotografie si o scrisoare de intentie.

9.8.8. descarcarea de sarcini a organelor de conducere anterioare.
----9.9. Candidaturile pentru alegerea in forurile de conducere ale U.A.R., precum si pentru
comisiile de cenzori si de arbitraj, se depun cu cel putin 15 zile inaintea datei Conferintei Nationale.
Anuntul va fi insotit de o scurta biografie profesionala , o fotografie si o scrisoare de intentie.

9.10. Pentru functia de presedinte candidatii vor depune si un program de actiune,
pe langa biografia profesionala si fotografie.
9.11. Criteriile de incompatibilitate privind validarea candidatilor la Conferinta
Nationala sunt stabilite prin Regulamentul de desfasurare a alegerilor.
9.12. In cazul vacantarii unui loc in Senat, in comisia de cenzori sau in comisia de etica, acesta

----9.10. Pentru functia de presedinte pot candida membrii cu minimum 10 ani vechime in

U.A.R., cu domiciliul stabil in Romania, care, pe langa biografia profesionala si o fotografie,
vor depune si un program de actiune.
----9.11. In cazul vacantarii unui loc in Senat, in comisia de cenzori sau in comisia de disciplina
si arbitraj, acesta va fi ocupat de supleantul in drept.
[...]
[...]

va fi ocupat de supleantul in drept.

10. SENATUL U.A.R.

10.1. Senatul, are mandat de la Conferinta Nationala, sa coordoneze si sa monitorizeze activitatea
U.A.R. pe perioada legislaturii.
10.2. Senatul defineste si pune in aplicare politicile economice, culturale si sociale ale
U.A.R. in baza strategiei si hotararilor Conferintei Nationale.

10. SENATUL U.A.R.

10.1. Senatul, are mandat de la Conferinta Nationala, sa coordoneze si sa monitorizeze activitatea
U.A.R. pe perioada legislaturii.
----10.2. Senatul defineste [...] politicile economice, culturale si sociale ale U.A.R. in baza
strategiei si hotararilor Conferintei Nationale si supravegheaza activitatea acesteia.

10.3. Senatul este alcatuit din 19 membri, reprezentand intreg teritoriul tarii, dupa

cum urmeaza: Presedintele U.A.R, 7 reprezentanti ai regiunilor de dezvoltare,
6 reprezentanti ai filialelor de sector din Bucuresti si alti 5 membri alesi dintre
candidatii aflati pe liste, in ordinea votului obtinut. In Senat se mai aleg 4 supleanti
– 2 pentru Bucuresti si 2 pentru restul teritoriului.
10.4. Mandatul unui Senat este de 4 ani, respectiv perioada dintre doua Conferinte

----10.3. Senatul este alcatuit din 17 membri, reprezentand intreg teritoriul tarii: 7

reprezentanti ai filialelor regionale, 6 reprezentanti ai filialelor de sector din Bucuresti
si alti 3 membri. Presedintele este membru de drept al Senatului.
----10.4. Mandatul unui Senat este [...] pe perioada dintre doua Conferinte Nationale ordinare.
----10.5. Senatul se intruneste in sedinta trimestrial, conform programului anual.
----10.6. Sedinta este legal constituita in prezenta a cel putin ½ +1 din membrii Senatului.
----10.7. In mod exceptional, reuniunea Senatului poate fi convocata, in cazul aparitiei
unor probleme deosebite, de catre Colegiul Director, sau la cererea a cel putin 1/3 din
numarul membrilor sai.
----10.8. [...] Atributiile Senatului sunt:
----10.8.1. Alege dintre membrii sai, prin vot secret, Colegiul Director, compus din 7
membri.
----10.8.2. Alege un trezorier care monitorizeaza activitatile financiare si executia
bugetului.
----10.8.3. Aproba taxa de inscriere, cotizatia anuala precum si conditiile de achitare;
----10.8.4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
----10.8.5. Aproba achizitiile imobiliare [...] , la propunerea Colegiului Director;

Nationale ordinare.
10.5. Senatul se intruneste trimestrial in sedinta ordinara, conform programului anual.
Sedinta este legal constituita in prezenta a cel putin ½ +1 din membrii sai.

10.6. In cazul aparitiei unor probleme deosebite, se poate convoca o sedinta

extraordinara a Senatului, fie de catre Colegiul Director, fie la cererea a cel putin 1/3
din membrii sai.
10.7. In prima sedinta, intrunita in maxim trei zile dupa validarea alegerilor, Senatul
alege Colegiul Director din randul membrilor sai, la propunerea Presedintelui ales.
10.8. Principalele atributii ale Senatului sunt:
10.8.1. aproba taxa de inscriere in U.A.R., cotizatia anuala, precum si conditiile de achitare
ale acestora;
10.8.2. aproba bugetele anuale de venituri si cheltuieli;
10.8.3. aproba achizitiile imobiliare si lucrarile de investitii, la propunerea Colegiului
Director;
10.8.4. aproba afilierea la Uniunea Arhitectilor din Romania a altor organizatii profesionale ale

- text neschimbat -

10.8.6. Aproba afilierea la Uniunea Arhitectilor din Romania a altor organizatii

profesionale ale arhitectilor, la cererea acestora.
----10.8.7. Alege comisiile de lucru permanente si temporare [...].

10

10

arhitectilor, la cererea acestora;
10.8.5. alege comisiile de lucru permanente si temporare, prin intermediul carora isi

desfasoara activitatea;

11

10.8.6. actioneaza in toate privintele pentru apararea intereselor patrimoniale ale U.A.R.;
10.8.7. emite hotarari cu majoritatea simpla din numarul celor prezenti;
10.8.8. aproba organigrama aparatului administrativ al U.A.R.;
10.8.9. aproba asocierea cu administratiile publice in vederea realizarii si sustinerii unor
programe ale U.A.R.

10.8.8. Actioneaza in toate privintele pentru apararea intereselor patrimoniale ale U.A.R.
----10.8.9. Emite hotarari cu majoritatea simpla din numarul celor prezenti. (In cazuri deosebite,
presedintele poate cere, prin mijloace adecvate, votul membrilor absenti)
- text neschimbat -

----10.9. Celelalte reglementari privind organizarea si functionarea Senatului,

10.8.10. Aproba organigrama aparatului administrativ al U.A.R.;
10.8.11. Aproba asocierea cu administratiile publice in vederea realizarii si sustinerii

atributiile Comisiilor permanente si temporare ale acestuia, relatiile de lucru dintre
Senat si administratie se precizeaza in Regulamentul de organizare si functionare al
organelor de conducere ale U.A.R. aprobat de Senat

unor programe ale U.A.R.

----10.9. Atributiile comisiilor Senatului sunt prevazute in Regulamentele de organizare si
functionare specifice.

10.10. Senatul poate convoca Conferinta Nationala Extraordinara a U.A.R. cu votul a 2/3 din
numarul membrilor sai.

- text neschimbat -

----10.11. In caz de indisponibilitate a unui membru al Senatului, acesta va fi

10.10. Senatul poate convoca Conferinta Nationala Extraordinara a U.A.R. cu votul a 2/3
din numarul membrilor sai.

inlocuit de unul din cei doi membri supleanti alesi in Conferinta Nationala.

----10.11. Criteriile de incompatibilitate privind validarea candidatilor la Conferinta

11. COLEGIUL DIRECTOR
11.1. Colegiul Director, ales de Senat din randul membrilor sai, indeplineste un rol

Nationala sunt stabilite prin Regulamentul de desfasurare al alegerilor.

executiv al politicilor si hotararilor Senatului, si raspunde in fata Senatului de modul
cum isi indeplineste atributiile.
11.2. Colegiul Director este format din 7 membri: Presedintele U.A.R., 5
vicepresedinti, 1 trezorier.
11.3. Colegiul Director se reuneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui sau a ½ din
membrii sai. Sedinta este legal constituita in prezenta a 2/3 din membrii sai.
11.4. Principalele atributii ale Colegiului Director sunt:
11.4.1. coordoneaza activitatile intre sedintele Senatului si informeaza operativ membrii

11. COLEGIUL DIRECTOR
----11.1. Colegiul Director este format din 7 membri: presedinte, 2- 4 vicepresedinti,

trezorier si membri ai Senatului.
----11.2. Colegiul Director se reuneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui.

[...]
----11.3. Atributiile Colegiului Director sunt:

- text neschimbat -

11.3.1. Coordoneaza activitatile intre sedintele Senatului si informeaza operativ membrii
acestuia.

acestuia.

11.4.2. avizeaza propunerile de bugete anuale ale U.A.R. si le supune aprobarii Senatului.
11.4.3. convoaca Senatul in sedinte extraordinare.
11.4.4. coordoneaza activitatea comisiilor permanente prin vicepresedintii alesi:
a) – organizatoric;
b) – profesional;
c) – economic-patrimoniu;
d) – cultural;
e) – social.
11.4.5. elaboreaza organigrama aparatului administrativ al U.A.R., avizeaza fisele de post
ale salariatilor, pe care le supune aprobarii Senatului.
11.4.6. avizeaza asocierea cu alte organizatii in vederea realizarii si/sau sustinerii unor

----11.3.2. Avizeaza propunerea de buget a U.A.R. si le supune aprobarii Senatului.
- text neschimbat -

11.3.3. Convoaca Senatul in sedinte extraordinare.

----11.3.4. Coordoneaza activitatea comisiilor [...] prin vicepresedintii alesi. Numarul si

activitatea comisiilor vor fi hotarate prin regulament de functionare.

[...]

----11.3.5. Elaboreaza organigrama aparatului administrativ al U.A.R. [...].
----11.3.6. Aproba asocierea cu alte organizatii in vederea realizarii si/sau sustinerii unor

programe ale U.A.R.
----11.3.7. Aproba [...] achizitiile de bunuri cu valoare sub 5.000 lei si supune aprobarii Senatului
propunerile de achizitii cu valoare peste 5.000 lei.

[...]

programe ale U.A.R.
11.4.7. aproba investitiile si achizitiile de bunuri cu valoare sub 15.000 lei si supune aprobarii

Senatului propunerile de achizitii cu valoare peste 15.000 lei.
11.4.8. propune infiintarea de Comisii temporare pentru derularea unor activitati
sau programe ale U.A.R. pe care le supune spre aprobare Senatului.
11.5. In cazul in care un membru al Colegiului Director devine indisponibil, Senatul il inlocuieste cu

- text neschimbat; se schimba numerotarea -

11.4. In cazul in care un membru al Colegiului Director devine indisponibil, Senatul il
inlocuieste cu alt membru al sau.

----11.5. Colegiul Director activeaza pe baza regulamentului de organizare si functionare

alt membru al sau.
11.6. Colegiul Director emite dispozitii cu votul majoritatii simple a membrilor sai.

aprobat de Senat.

----11.6. Colegiul Director emite dispozitii [...].
----11.7. Vicepresedintii sunt propusi de presedinte dintre membrii Senatului si validati de

11.7. Trezorierul intocmeste propunerile pentru bugetele anuale ale U.A.R., pe care

le supune dezbaterii in Comisia Economica si in Colegiul Director. Pe parcursul
anului Trezorierul monitorizeaza activitatile financiare, modul de executie a
bugetelor si face propuneri de rectificare a bugetelor.
11.8. Vicepresedintii si trezorierul raspund de activitatea lor in fata Senatului si a
presedintelui.
11.9. Celelate reglementari privind atributiile Colegiului Director, precum si
precizarea modului in care functioneaza se cuprind in Regulamentul de organizare
si functionare a organelor de conducere ale U.A.R.

acesta prin vot secret.
----11.8. Vicepresedintii coordoneaza comisiile de specialitate ale Senatului, care le sunt
repartizate.
----11.9. Vicepresedintii raspund de activitatea lor in fata Senatului si a presedintelui,
conform regulamentului de organizare.

----11.10. In societatile comerciale legal constituite la care U.A.R. este asociat unic sau asociat
majoritar, administratorul / administratorii sunt desemnati dintre vicepresedintii U.A.R.

11.10. In societatile comerciale legal constituite la care U.A.R. este asociat unic sau asociat

12
12

majoritar, unul dintre administratori va fi desemnat dintre vicepresedintii U.A.R.

13

13

12. PRESEDINTELE U.A.R.

12. PRESEDINTELE U.A.R.

12.1. Presedintele reprezinta U.A.R. in relatiile sale cu persoane fizice si juridice precum si cu
autoritati din Romania si din strainatate.
12.2. Presedintele incheie in numele U.A.R. conventii si contracte.

- text neschimbat -

12.1. Presedintele reprezinta U.A.R. in relatiile sale cu persoane fizice si juridice precum si
cu autoritati din Romania si din strainatate.
12.2. Presedintele incheie in numele U.A.R. conventii si contracte.

12.3. Presedintele prezideaza Conferinta Nationala, conduce sedintele Senatului si

----12.3. Presedintele conduce activitatea U.A.R. si prezideaza sedintele (C.N., Senat,

C.D.)

Colegiului Director si coordoneaza intreaga activitate a U.A.R.
12.4. Presedintele are urmatoarele atributii principale:
12.4.1. organizeaza activitatile si dispune masurile pentru aplicarea strategiei
U.A.R. adoptata de Conferinta Nationala si pentru aducerea la indeplinire a
hotararilor Senatului si a dispozitiilor Colegiului Director;
12.4.2. ordonanteaza cheltuielile bugetare ale U.A.R. in conformitate cu bugetele
aprobate de Senat;
12.4.3. controleaza activitatea personalului salariat al U.A.R.;
12.4.4. Informeaza periodic Senatul U.A.R. asupra activitatii desfasurate si raspunde in fata

- text neschimbat; se schimba numerotarea -

12.4. Presedintele poate delega atributii catre vicepresedinti si trezorier.
12.5. In exercitarea atributii lor sale, presedintele emite decizii.

----12.6. In cazul in care in cursul mandatului sau nu mai indeplineste functia pentru care

a fost ales, fostul presedinte nu ramane membru al Senatului.
----12.7. Presedintele interimar este ales de Senat prin vot secret din randul
vicepresedintilor pentru o perioada de cel mult 6 luni. In acest interval de timp, Senatul va
organiza Conferinta Nationala Extraordinara pentru alegerea noului presedinte.
----12.8. Presedintele interimar rezolva numai problemele curente ale U.A.R.

Senatului si a Conferintei Nationale pentru intreaga sa activitate de conducere.

12.5. Restul de precizari privind atributiile Presedintelui se cuprind in Regulamentul

- text neschimbat; se schimba numerotarea -

12.9. Presedintele nu poate detine alte functii in U.A.R.

12.10. Presedintele informeaza periodic Senatul si raspunde in fata Conferintei Nationale

pentru intreaga sa activitate.

13. COMISIA DE CENZORI SI COMISIA DE ETICA
[...]

- text neschimbat; se schimba numerotarea -

13.1. Comisia de cenzori este formata dintr-un presedinte, 2 membri (dintre care un expert
contabil) si un membru supleant. Comisia functioneaza pe baza Regulamentului propriu
aprobat de Senat.
13.2. Membrii comisiei de cenzori nu fac parte din Senat.
13.3. Atributiile comisiei de cenzori sunt:
13.3.1. Verifica activitatea financiara si modul de administrare a patrimoniului U.A.R.;
13.3.2. Intocmeste un raport scris trimestrial si informeaza periodic Senatul asupra
activitatii financiare;
13.3.3. Raspunde in fata Conferintei Natioanale de activitatea sa si intocmeste un
raport la final de mandat pe care il prezinta in fata Conferintei Nationale.

13. COMISIA DE CENZORI SI COMISIA DE ETICA

13.1. Comisia de cenzori, organ de control ales de Conferinta Nationala exercita
controlul financiar intern al asociatiei.
13.2. Comisia de cenzori este formata dintr-un presedinte, 2 membri (dintre care un expert

contabil) si un membru supleant. Comisia functioneaza pe baza Regulamentului propriu aprobat de
Senat.
13.3. Membrii comisiei de cenzori nu fac parte din Senat.
13.4. Atributiile comisiei de cenzori sunt:
13.4.1. Verifica activitatea financiara si modul de administrare a patrimoniului U.A.R.;
13.4.2. Intocmeste un raport scris trimestrial si informeaza periodic Senatul asupra activitatii
financiare;
13.4.3. Raspunde in fata Conferintei Natioanale de activitatea sa si intocmeste un raport la final
de mandat pe care il prezinta in fata Conferintei Nationale.
13.5. Comisia de Etica cerceteaza incalcarile Statutului U.A.R., mediaza conflictele dintre
membrii U.A.R. si contestatiile la adresa actelor organelor de conducere.
13.6. Comisia de Etica este formata din presedinte, 4 membri si 1 membru supleant reprezentand
intreg teritoriul tarii. Comisia functioneaza pe baza regulamentului propriu aprobat de Senat.

----13.4. Trezorierul este membru al Colegiului Director, care monitorizeaza activitatile

financiare, intocmirea si executia bugetului.
----13.5. Comisia de arbitraj cerceteaza incalcarile Statutului U.A.R., mediaza conflictele dintre

membrii U.A.R. si contestatiile la adresa actelor organelor de conducere.
----13.6. Comisia de disciplina si arbitraj este formata din presedinte, 4 membri si 1 membru
supleant reprezentand intreg teritoriul tarii. Comisia functioneaza pe baza regulamentului propriu
aprobat de Senat.

[...]

13.7. Comisia de Etica va elabora si va supune aprobarii Senatului un Cod Deontologic
al arhitectilor membri U.A.R.

14. APARATUL ADMINISTRATIV
----14.1. U.A.R. realizeaza in conditiile legii, actiuni de interes public, consultanta de

14. APARATUL ADMINISTRATIV
14.1. Aparatul administrativ, coordonat de un director executiv, este compus, potrivit organigramei

specialitate, activitati productive.
----14.2. Aparatul administrativ, coordonat de un director executiv, este compus, potrivit
organigramei aprobate de Senat din: Secretariatul central, Centrul de documentare-informare,
Oficiul economic-administrativ [...].

aprobate de Senat din: Secretariatul central, Centrul de documentare-informare, Oficiul economicadministrativ si Departamentul de patrimoniu.

14.2. Directorul executiv raspunde de activitatea sa in fata Colegiului Director si a
Senatului si se subordoneaza direct presedintelui U.A.R.

14.3. Administrarea, intretinerea si exploatarea patrimoniului imobiliar al U.A.R. se realizeaza in

----14.3. Directorul executiv este subordonat in mod direct presedintelui U.A.R. in fata caruia
raspunde de intreaga activitate.

de organizare si functionare a organelor de conducere ale U.A.R.
12.6. Presedintele poate delega o parte din atributii catre vicepresedinti si trezorier.
12.7. Presedintele nu poate detine alte functii in U.A.R.
12.8. In exercitarea atributii lor sale, presedintele emite decizii.
12.9. In cazul in care Presedintele nu mai poate indeplini mandatul pentru care a fost
ales, un presedinte interimar este ales de Senat prin vot secret din randul
vicepresedintilor pentru o perioada de cel mult 6 luni. In acest interval de timp
Senatul pregateste si convoaca o Conferinta Nationala Extraordinara pentru
alegerea unui nou presedinte.
12.10. Presedintele interimar rezolva numai problemele curente ale U.A.R.
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cadrul departamentului de patrimoniu.
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14.4. Departamentul de patrimoniu al U.A.R. este condus de catre un director de

----14.4. Activitatea componentelor aparatului administrativ se asigura prin Regulamente

patrimoniu care se subordoneaza directorului executiv.

de organizare – functionare si fisele de post specifice, aprobate de Senat.

[...]
15. ACTIVITATI ECONOMICE

14.5. Directorul de patrimoniu prezinta periodic Senatului situatia la zi a
patrimoniului si planul de exploatare eficienta a acestuia.
14.6. Regulamentul de functionare a aparatului administrativ, organigrama acestuia,
fisele posturilor, precum si nivelul de salarizare al angajatilor, se aproba si se
modifica prin Hotarari ale Senatului.

- 15.1 si 15.2 trec la APARATUL ADMINISTRATIV -

----15.1. Administrarea, intretinerea si exploatarea patrimoniului imobiliar al U.A.R. se realizeaza

in cadrul compartimentului imobiliar.

----15.2. Compartimentul imobiliar al U.A.R. este condus de catre un director de patrimoniu

15. ACTIVITATI ECONOMICE

care se subordoneaza direct presedintelui. Compartimentul isi desfasoara activitatea pe baza
Regulamentului de organizare si functionare aprobat de Senat.

15.1. U.A.R. poate desfasura activitati economice, in conformitate cu prevederile
legale, veniturile obtinute fiind utilizate exclusiv pentru sprijinirea si realizarea
obiectivelor proprii, definite prin Statut.
15.2. In cooperare cu alte entitati legal abilitate in domeniu poate organiza cursuri de
pregatire si perfectionare profesionala in arhitectura.
15.3. U.A.R. poate infiinta, in baza legii, societati comerciale la care poate avea calitatea

- text neschimbat -

15.3. U.A.R. poate infiinta, in baza legii, societati comerciale la care poate avea calitatea de
asociat unic sau de asociat majoritar. Dividendele obtinute de catre U.A.R. din activitatile
acestor societati comerciale se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului,
activitatilor si obiectivelor statutare ale U.A.R.

de asociat unic sau de asociat majoritar. Dividendele obtinute de catre U.A.R. din activitatile acestor
societati comerciale se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului, activitatilor si
obiectivelor statutare ale U.A.R.

16. RESURSE SI PATRIMONIU
----16.1. Resursele financiare ale U.A.R. [...] se constituie din:

- text neschimbat -

16.1.1. cotizatiile anuale ale membrilor;
16.1.2. beneficii din activitatile organizate de U.A.R.;
16.1.3. subventii si donatii de fonduri si de bunuri de la diferite persoane sau organizatii
din tara si din strainatate;
16.1.4. venituri din taxa timbrului de arhitectura;
16.1.5. incasari provenite din publicatii, produse de publicitate si sponsorizari;

16. RESURSE SI PATRIMONIU
16.1. Resursele financiare ale U.A.R., administrate conform bugetelor anuale aprobate
de Senat, se constituie din:

16.1.1. cotizatiile anuale ale membrilor;
16.1.2. beneficii din activitatile organizate de U.A.R.;
16.1.3. subventii si donatii de fonduri si de bunuri de la diferite persoane sau organizatii din tara
si din strainatate;
16.1.4. venituri din taxa timbrului de arhitectura;
16.1.5. incasari provenite din publicatii, produse de publicitate si sponsorizari;
16.1.6. alte venituri.
16.2. Patrimoniul U.A.R., a carui evidenta se verifica anual de catre Senat, este format
din:
16.2.1. drepturi si obligatii aferente bunurilor mostenite de la Societatea Arhitectilor Romani
16.2.2. drepturi si obligatii aferente bunurilor dobandite de U.A.R.
16.2.3. din patrimoniul U.A.R. mai fac parte, cu titlul de proprietate: sediile centrale si dupa caz
teritoriale, sediile Centrelor de Odihna si Cultura ale
Arhitectilor (C.O.C.A.), precum si inventarul
bibliotecilor si fototecilor, colectiile de arta si mobilier, arhivele de proiecte, panourile expozitiilor de
arhitectura, arhivele administrative si de personal si altele aflate deja in posesia U.A.R., precum si
a celor care vor fi dobandite pe orice cale legala de catre U.A.R. Filialele U.A.R. pot avea
patrimoniu propriu, in conditiile legii, care intregeste patrimoniul U.A.R.
16.3. Administrare si circulatie:
16.3.1. Bunurile aflate in patrimoniul U.A.R. sunt administrate de structurile centrale sau locale,
pe baza de regulament.
16.3.2. Transferul in administrare si raspunderea administratorilor se face potrivit statutului
U.A.R. si legislatiei in vigoare.
16.3.3. Achizitia de bunuri privind extinderea patrimoniului U.A.R. pentru realizarea scopului si
obiectivelor statutare se face cu aprobarea Senatului.
16.3.4. Instrainarea unor parti din patrimoniul mobil se poate face numai in baza hotararii
Senatului, luata cu ¾ din votul participantilor, iar pentru patrimoniul imobil numai cu hotararea
Conferintei Nationale.

----16.1.6. resursele si veniturile se administreaza conform bugetului aprobat de Senat;
----16.2.

16.1.7. alte venituri.
Patrimoniul U.A.R. [...] este format din:

- text neschimbat; se schimba numerotarea -

- text neschimbat -

16.2.1. drepturi si obligatii aferente bunurilor mostenite de la Societatea Arhitectilor
Romani
16.2.2. drepturi si obligatii aferente bunurilor dobandite de U.A.R.
16.2.3. din patrimoniul U.A.R. mai fac parte, cu titlul de proprietate: sediile centrale si
dupa caz teritoriale, sediile Centrelor de Odihna si Cultura ale
Arhitectilor (C.O.C.A.),
precum si inventarul bibliotecilor si fototecilor, colectiile de arta si mobilier, arhivele de
proiecte, panourile expozitiilor de arhitectura, arhivele administrative si de personal si altele
aflate deja in posesia U.A.R., precum si a celor care vor fi dobandite pe orice cale legala
de catre U.A.R. Filialele U.A.R. pot avea patrimoniu propriu, in conditiile legii, care
intregeste patrimoniul U.A.R.
16.3. Administrare si circulatie:
16.3.1. Bunurile aflate in patrimoniul U.A.R. sunt administrate de structurile centrale
sau locale, pe baza de regulament.

16.3.2. Transferul in administrare si raspunderea administratorilor se face
potrivit statutului U.A.R. si legislatiei in vigoare.

16.3.3. Achizitia de bunuri privind extinderea patrimoniului U.A.R. pentru realizarea
scopului si obiectivelor statutare se face cu aprobarea Senatului.
16.3.4. Instrainarea unor parti din patrimoniul mobil se poate face numai in baza
hotararii Senatului, luata cu ¾ din votul participantilor, iar pentru patrimoniul imobil numai cu
hotararea Conferintei Nationale.

17. DISPOZITII FINALE

17. DISPOZITII FINALE

17.1. Modalitatile de aplicare ale prevederilor prezentului statut se stabilesc prin hotarari ale

- text neschimbat -

Senatului U.A.R
17.2. In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentului statut vor fi elaborate sau
rectificate regulamentele prevazute privind functionarea diverselor structuri ale U.A.R. si supuse

17.1. Modalitatile de aplicare ale prevederilor prezentului statut se stabilesc prin hotarari
ale Senatului U.A.R.
----17.2. In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului statut vor fi elaborate [...]
regulamentele prevazute privind functionarea diverselor structuri ale U.A.R. [...]
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spre aprobare Senatului.
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- text neschimbat -

17.3. Atributiile care nu apartin prin statut Senatului, Colegiului Director, Comisiei de cenzori sau
Comisiei de arbitraj apartin de drept Conferintei Nationale.
17.4. U.A.R. poate fi desfiintata numai prin hotararea Conferintei Nationale a U.A.R., luata prin
votul a doua treimi din numarul total al membrilor U.A.R.
17.5. Hotararea de desfiintare a U.A.R. va cuprinde in mod obligatoriu masuri cu privire la
patromoniul imobil si mobil al U.A.R.
17.6. Statutul U.A.R. se completeaza de drept cu prevederile legale in vigoare.
17.7. Prezentul Statut intra in vigoare din momentul ramanerii definitive si irevocabile a Sentintei
pronuntata de catre instanta competenta.

17.3. Atributiile care nu apartin prin statut Senatului, Colegiului Director, Comisiei de
cenzori sau Comisiei de arbitraj apartin de drept Conferintei Nationale.
- text neschimbat -

17.4. U.A.R. poate fi desfiintata numai prin hotararea Conferintei Nationale a U.A.R., luata
prin votul a doua treimi din numarul total al membrilor U.A.R.
17.5. Hotararea de desfiintare a U.A.R. va cuprinde in mod obligatoriu masuri cu privire la
patromoniul imobil si mobil al U.A.R.
17.6. Statutul U.A.R. se completeaza de drept cu prevederile legale in vigoare.
17.7. Prezentul Statut intra in vigoare din momentul ramanerii definitive si irevocabile a
Sentintei pronuntata de catre instanta competenta.

Comisia de pregatire a Conferintei Nationale mai 2016
Presedinte,
arh. Silvia MALDARESCU
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