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DECIZIE NR. 1430 / 06.10.2020
privind desfășurarea 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
Având în vedere că membrii comisiei CND nu și-au exprimat acordul cu privire la
elaborarea procedurii de funcționare a CND prin mijloace electronice și ținând cont
de importanța activității desfășurate în cadrul acestei comisii
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
DECIZIE
Art. 1. În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, Decizia de președinte
OAR nr. 1107/03.08.2020 privind sistarea activităților la sediul OAR rămâne în vigoare
până la data de 6 noiembrie 2020.
Art. 2. Prin excepție de la prevederile Art. 1, se decide reluarea activității CND
începând cu data prezentei.
Art. 3. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor de la Art. 2, membrii CND:
a) se vor asigura de faptul că ședintețe CND vor fi organizate cu respectarea regulilor
de igienă și distanțare socială impuse de autorități la nivel național, sub sancțiunea
reluării măsurii de sistare a activităților CND;
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b) vor adopta propriile măsuri de organizare și desfășurare a ședințelor și a
procedurii de judecată1;
Art. 4. În vederea asigurării unui mediu sigur la sediul OAR vor fi puse la dispoziție
următoarele materiale de protecție: dezinfectanți și un termometru pentru măsurarea
temperaturii fără contact.
Art. 5. Accesul în incinta sediului OAR va fi organizat astfel încât să fie asigurată o
suprafață de minim 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minim 2 m între
persoane.
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare în data de 06.10.2020 și va produce efecte
până la data de 06.11.2020, putând fi prelungită în cazul în care situația o va impune.
Art. 7. Decizia va fi adusă la cunoștința angajaților OAR, forurilor de conducere,
comisiilor alese, precum și a oricărei persoane interesate, având caracter obligatoriu.
Art. 8. Secretariatul general va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președinte,
Arh. Lucian Alexandru Găvozdea

1

Recomandăm reducerea interacțiunii dintre persoane și audierea părților prin videoconferință
în situațiile care permit migrarea în mediul online.
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