DECIZIE NR. 450/16.03.2020
privind luarea unor măsuri de prevenție împotriva contactării virusului SARS-CoV-2
Având în vedere Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României din
16.03.2020 și ținând cont de Decizia președintelui OAR nr. 431 din 10.03.2020
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. d), alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Ordinului Arhitecților din România
Președintele Ordinului Arhitecților din România emite următoarea
DECIZIE
Art. 1 Se prelungesc măsurile luate prin Decizia președintelui OAR nr. 134/10.03.2019
referitoare la întreruperea lucrului fizic cu publicul, la sediul OAR, pe perioada stării de
urgență.
Art. 2 Se decide continuarea activității prestate de către angajații OAR în sistem de
telemuncă/muncă la domiciliu. Aceștia vor îndeplini sarcinile de serviciu în conformitate
cu dispozițiile secretarului general și cu respectarea Regulamentului de ordine interioară,
adaptat prezentei decizii.
Art. 3 Prin excepție de la prevederile art. 2, în situații deosebite angajaților Iulian Țepure,
Diana Stan, Silvia Ciocârlan, Dragoș Cercel li se permite și activitatea la sediul OAR, cu
condiția ca deplasarea de la domiciliu să fie efectuată cu automobilul personal, taxi, ridesharing sau pietonal. Cheltuielile vor fi decontate în baza unor documente justificative.
Art. 4 (1) Se interzice organizarea de evenimente, ședințe ( CD, CN, CND, CNC, GDL,
CNADS, CRC) ori alte întruniri de acest fel, la sediul OAR, pe perioada stării de urgență.
(2) Ședințele și întrunirile prevăzute la alin (1) se pot organiza prin mijloace electronice,
dacă nu sunt necesare documente din arhiva OAR, din incinta Casei Mincu.
Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în data de 16.03.2020 și va produce efecte pe
perioada stării de urgență, putând fi prelungită în cazul în care situația o va impune.
Art. 6 Hotărârea va fi adusă la cunoștința angajaților OAR, forurilor de conducere,
comisiilor alese, precum și a oricărei persoane interesate, având caracter obligatoriu.
Art. 7 (1) Personalul OAR va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Contabilul șef Silvia Ciocârlan va aduce la îndeplinire prevederile vizând aspectele
economice, de resurse umane, Revisal și CIM ale prezentei hotărâri.
Președinte,
Arh. Alexandru Găvozdea
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