REGULAMENT din 27 noiembrie 2011 de organizare şi funcţionare a
Ordinului Arhitecţilor din România
În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Conferinţa naţională extraordinară a Ordinului Arhitecţilor din România din 26-27
noiembrie 2011 aprobă prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului
Arhitecţilor din România.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Ordinul Arhitecţilor din România
(1)Ordinul Arhitecţilor din România, denumit în continuare Ordinul, funcţionează în condiţiile
Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte prevederi
legale în vigoare, ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică de drept privat,
nonprofit, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi
independentă, având rolul de a reprezenta, a promova şi a proteja la nivel naţional şi
internaţional interesele profesiei de arhitect.
(2)Ordinul acordă şi suspendă dreptul de semnătură arhitecţilor din România şi veghează la
conduita profesională a membrilor săi.
(3)Ordinul este autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în
profesia de arhitect pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor
membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene.
(4)Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizat în teritoriu cu filiale, cu
personalitate juridică.
(5)Ordinul reprezintă profesia de arhitect la nivel naţional, iar la nivel local reprezentarea
profesiei se realizează prin filialele teritoriale, în aplicarea prevederilor prezentului alineat,
Ordinul şi filialele teritoriale colaborează şi acţionează unitar în raport cu autorităţile publice
centrale şi/sau locale, după caz.
(6)Este interzisă aproprierea, uzurparea sau utilizarea denumirii "Ordinul Arhitecţilor din
România" (O.A.R.) de către orice persoană fizică ori persoană juridică, indiferent de natura
activităţii desfăşurate de către aceasta, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru folosirea fără
drept a denumirii unei persoane juridice de interes public, înfiinţată prin lege.
Art. 2: Atribuţiile Ordinului
(1)Ordinul are următoarele atribuţii:
a)protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism;
b)urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei, cu respectarea codului
deontologic al acesteia;
c)propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor;
d)reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în
organismele profesionale internaţionale;
e)acordă arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi dreptul de semnătură, atribuţie care nu poate fi
exercitată de nicio altă instituţie sau asociaţie profesională;
f)întocmeşte şi gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor.
(2)În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul are sarcina permanentă de a asigura:
a)exercitarea competentă şi calificată a profesiei de către membrii săi;
b)îndrumarea şi pregătirea stagiarilor;
c)organizarea anuală a programelor de formare continuă a membrilor, pentru menţinerea
competenţelor acestora la un înalt nivel, precum şi a aptitudinilor de a aplica în practică
cunoştinţele obţinute;
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d)respectarea strictă a deontologiei profesionale şi aplicarea de sancţiuni disciplinare împotriva
membrilor săi;
e)instituirea, organizarea şi gestionarea sistemului de înregistrare a proiectelor de arhitectură
elaborate de arhitecţii cu drept de semnătură, proiecte aferente documentaţiilor tehnice pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire/demolare sau organizare de şantier, inclusiv
emiterea actelor de atestare a înregistrării.
(3)Ordinul, organizaţie de creatori, poate desfăşura şi alte activităţi, după cum urmează:
a)organizează şi susţine proiecte culturale de interes naţional, local, regional sau internaţional;
b)iniţiază şi sprijină înscrierea în circuitul naţional şi internaţional a operelor de arhitectură
valoroase;
c)organizează şi susţine financiar, din surse proprii sau atrase, expoziţii de arhitectură,
editarea de cărţi, cataloage, albume şi reviste de specialitate şi acordă premii de excelenţă
pentru lucrări şi activitate profesională şi ştiinţifică şi/sau burse de studii/cercetare pentru
membri şi studenţi;
d)contribuie la promovarea şi, după caz, la finanţarea programelor de protejare a patrimoniului
istoric, de arhitectură, urbanistic, peisagistic, monumental şi de for public, prin clasarea,
achiziţionarea, restaurarea, reamenajarea, punerea în valoare, integrarea în circuitul naţional
şi internaţional şi promovarea turistică a acestora;
e)iniţiază şi sprijină programe naţionale de creştere a calităţii vieţii prin mijloacele oferite de
domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului;
f)organizează concursuri de arhitectură, amenajare urbană şi peisagistică, precum şi
concursuri pe teme ştiinţifice;
g)iniţiază şi, după caz, finanţează cercetări de specialitate prin programe de cercetare proprii
sau desfăşurate în parteneriat, studii de specialitate, acordă burse de studii/ cercetare pentru
membri şi studenţi;
h)iniţiază şi, după caz, finanţează cheltuielile pentru documentare profesional-ştiinţifică în ţară
şi în străinătate, schimburi de experienţă, dezbateri profesionale şi ştiinţifice (conferinţe,
seminare, mese rotunde, alte tipuri de manifestări ştiinţifice);
i)participă la programele culturale naţionale şi europene, în mod special ale Uniunii Europene,
şi încheie în acest scop contracte de asociere şi colaborare cu autorităţi publice centrale şi
locale, cu parteneri publici şi privaţi din ţară şi din străinătate, inclusiv pentru obţinerea unor
finanţări nerambursabile din fonduri europene;
j)achiziţionează şi asigură întreţinerea imobilelor monumente istorice în care îşi desfăşoară
activitatea Ordinul şi filialele teritoriale, organizează muzee, case memoriale, case de creaţie,
funcţionarea acestora în imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Ordinului şi a filialelor
teritoriale;
k)cooperează cu organisme şi asociaţii profesionale din domeniul arhitecturii şi urbanismului
sau din domenii complementare;
l)acordă ajutoare financiare membrilor aflaţi în dificultate;
m)iniţiază, organizează şi, după caz, finanţează alte activităţi culturale.
(4)Membrii Ordinului, potrivit legii, îşi aleg forurile de conducere care să îi reprezinte în faţa
autorităţilor, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
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