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DECIZIE NR. 1107/ 03.08.2020
privind sistarea activităților la sediul OAR
Având în vedere contextul epidemiologic actual, evoluția răspândirii virusului SARSCoV-2 și creșterea alarmantă a numărului de cazuri confirmate pozitiv cu Covid-19
conform bilanțului zilnic și dispersia la nivel național a membrilor OAR aleși în
diverse foruri și comisii
Luând în considerare situația regretabilă ce ne-a fost adusă la cunoștință fără
respectarea formalităților legale 1 în legătură cu unul dintre membrii comisiilor alese
OAR diagnosticat cu Covid-19 în data de 24.07.2020, la 7 zile de la prezența în
sediul OAR pentru susținerea unei ședințe imposibil de migrat în mediul online
Cu scopul de a proteja membrii OAR, personalul angajat și colaboratorii OAR de
riscurile la care pot fi expuși prin nerespectarea prevederilor legale de către toți
participanții la ședințele susținute în sediul OAR
În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare
a Ordinului Arhitecților din România
Președintele Ordinului Arhitecților din România emite următoarea

1

Nu am fost contactați de către Direcția de Sănătate Publică și nu a fost efectuată informarea
promptă a OAR. De asemenea, menționăm că nu ne-au fost transmise documente oficiale de
către membrul comisiei alese diagnosticat pozitiv cu Covid-19, singura informație pe care o
deținem în acest sens fiind un e-mail transmis către OAR, ca răspuns la invitația de participare
la o ședință imposibil de migrat în mediul online.
Astfel, în data de 31.07.2020, membrul comisiei alese a transmis un e-mail către OAR prin care
informează că nu va putea participa la proxima ședință a comisiei din care face parte, întrucât
a contactat virusul Covid-19 în data de 24.07.2020.
De asemenea, membrul comisiei alese a menționat că a ales, pe propria răspundere, opțiunea
externării din spital la data de 31.07.2020 și este în perioada de tratament.
Menționăm că data diagnosticării este ulterioară participării la ședința susținută la sediul OAR
în data de 16.07.2020.
Deși nu deținem documente oficiale din care să reiasă veridicitatea situației prezentate mai sus,
considerăm că se impune suspendarea organizării și participării la ședințe ori alte întruniri de
acest fel la sediul OAR, pentru următoarele motive:
1. riscul ridicat de a expune alte persoane la pericolul îmbolnăvirii;
2. încălcarea obligației de a anunța imediat OAR cu privire la diagnosticarea pozitivă cu
Covid-19, respectiv, încălcarea dispozițiilor legale privind procedura de semnalare a
oricărei situații despre care există un motiv rezonabil de a se considera că prezintă un
pericol pentru sănătatea sa și a altor persoane.
ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100

str. Pictor Arthur Verona,
nr. 19, 010312 București,
Romania
T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office@oar.archi

DECIZIE
Art. 1. În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, se decide interzicerea
organizării de evenimente, ședințe ori alte întruniti de acest fel, la sediul OAR, în
perioada 03.08.2020 – 03.09.2020.
Art. 2. OAR va asigura dezinfectarea spațiilor din Casa Ion Mincu, a spațiilor comune,
mânerelor ușilor și ferestrelor cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS-CoV2.
Art. 3. OAR va asigura informarea angajaților și colaboratorilor implicați în activitatea
OAR, în vederea adoptării măsurilor ce se impun.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare în data de 03.08.2020 și va produce efecte
până în data de 03.09.2020, inclusiv, putând fi prelungită în cazul în care situația o va
impune.
Art. 5. OAR va informa angajații și membrii OAR cu privire la noile reguli, având
caracter obligatoriu.
Art. 6. Prevederile deciziei vor fi aduse la îndeplinire de responsabilul desemnat,
domnul Iulian Țepure, secretar OAR.

Președinte,
Arh. Lucian Alexandru Găvozdea
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