
D E S P R E  
GRUPURILE DE LUCRU  
ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA  

info        : oar.archi 
înscrieri : gdl@oar.archi 

TEMATICI 
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Grupurile de lucru au în vedere asigurarea 
unei flexibilități mai mari față de nevoile 
membrilor și ale profesiei. Profesia, sistemul 
de informaţii privind costurile de proiectare, 
legislaţia, regulamentele, concursurile de 
arhitectură, stagiul, educaţia și pregătire 
profesională, comunicarea externă și 
internă, parteneriatele, organizarea și 
relaţia cu membrii sunt doar câteva din 
subiectele posibile. 

DESCRIERE
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Coordonatorii grupului de lucru stabilesc: 
misiunea, obiectivele, mărimea, perioada și 
bugetul general alocat grupului. 

HOTĂRÂREA DE CONSILIU NAȚIONAL CONȚINE: 
COORDONATORUL

COMPONENȚA NOMINALĂ
MISIUNEA

OBIECTIVELE
PERIOADA
BUGETUL

MĂRIME   
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Grupurile de lucru nu pot depăși 7 membri, 
chiar dacă are în componență subgrupuri. 
Excepție fac GdL inițiate de vice-președinți, 
care pot avea maxim 9 membri. 

CRITERII DE SELECȚIE:
MAXIM 2 GRUPURI DE LUCRU

SCRISOARE DE INTENȚIE
CV ACTUALIZAT

ÎNSCRIERE
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OAR lansează invitațiile, în 2 etape. 
Primul apel este dedicat exclusiv membrilor 
Consiliului național. Dacă nu se ocupă 
locurile din primul apel, se lansează a doua 
onvitaâie către toti membrii OAR. 

CRITERII DE SELECȚIE:
MAXIM 2 GRUPURI DE LUCRU

SCRISOARE DE INTENȚIE
CV ACTUALIZAT

BUGET
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Bugetul stabilit la constituirea grupului 
de lucru este prevăzut în bugetul anual. 
Bugetul poate fi majorat o singură dată 
pe parcursrul unui an financiar, conform 
regulamentului. 

COSTURI ACCEPTATE: 
TRANSPORT 

CAZARE
PARTICIPARE LA CONFERINȚE

CONSULTANȚĂ
COLABORĂRI EXTERNE
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SANCȚIUNI

Dacă se constată că misiunea încredințată 
nu a fost realizată corespunzător, se aplică 
procedurile de desființare, recuperarea 
cheltuielilor sau sancțiuni disciplinare. 

SANȚIUNI: 
RECUPRAREA CHELTUIELILOR 

REVOCAREA DIN FUNCȚIE A  
COORDONATORULUI 

SANCȚIUNI DISCIPLINARE
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LIVRABILE 

Documentele realizate de grupul de lucru 
sunt puse în consultare publică pe oar.archi, 
adunând observații și propuneri. Grupul 
de lucru analizează propunerile, acceptând 
amenadamente, sau elaborând jutificări în 
caz de respingere.  

PARCURS DE APROARE:
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

COLEGIUL DIRECTOR  
CONSILIUL NAȚIONAL

CONFERINȚA NAȚIONALĂ


