CALENDARUL ORGANIZÃRII CONFERINȚEI TERITORIALE – 12.05.2018
A FILIALEI DOBROGEA A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
23.03.2018

28.03.2018

Sedința Consiliului de conducere teritorial de pregãtire a CONFERINȚEI
TERITORIALE –12.05.2018 A FILIALEI “DOBROGEA” A ORDINULUI
ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA- Împãrțirea materialelor și sarcinilor pe grupuri
de lucru. După aprobarea hotărârii de convocare a conferinţei teritoriale,
colegiul director teritorial va detalia calendarul conferinţei teritoriale, având în
vedere şi prevederile art. 17.
(2) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1), colegiul director teritorial va
emite o hotărâre, care va fi comunicată tuturor membrilor.
Comunicare convocare conferințã:
- se vor menţiona ordinea de zi, data, durata, locul desfăşurării conferinţei teritoriale, forurile
de conducere şi comisiile care se aleg, numărul locurilor pentru fiecare for sau comisie, datalimită de depunere a candidaturilor, lista documentelor proprii ale filialei care vor fi supuse
aprobării/adoptării conferinţei teritoriale, precum şi data-limită până la care se pot
formula propuneri şi amendamente la respectivele documente.

04.04.2018

Postare calendar si informare depunere candidaturi conf. Art. 26
(2) Candidaturile sunt individuale şi se depun personal la filială sau se transmit prin poştă
pană la data- limită stabilită de consiliul de conducere teritorial.
(3) Dosarul fiecărui candidat va conţine, in mod obligatoriu.
a)cererea, potrivit unui model-tip aprobat de Colegiul director al Ordinului;
b)curriculum vitae, succint;
c)obiectivele şi acţiunile pe care urmează să le realizeze candidatul, dacă va fi ales;
d)adeverinţă, eliberată de filială, privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a avut
sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani.
(4) Candidaturile vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile inainte de data conferinţei.

11.04.2018

Postare documente pe site (Ordine de zi, rapoarte, propuneri modificari art.
din Regulament)

23.04.2018

Data limita de depunere a amendamentelor la documentele postate

27.04.2018

ora 12.00 - Data limita de depunere a candidaturilor

27.04.2018

Sedinta Colegiu Director Teritorial pentru analiza documente si amendamente
si insusirea lor si trimitere spre avizare la Consiliul Teritorial de Conducere.

27.04.2018

Sedinta Consiliu Teritorial si decizie asupra analizei amendamentelor

30.04.2018

Validarea candidaților

03.05.2018

Afisare la sediu a candidaturilor validate

03.05.2018

Trimitere mape cu documentele conferinței (documente finale), conform art.
16 (...) (2) Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor cu drept de vot cu
cel puţin 7 zile inainte de data conferinţei teritoriale, prin poştă sau in format
electronic, şi vor cuprinde:
ordinea de zi propusă;
materialele conferinţei supuse aprobării;
forurile de conducere care se aleg;
comisiile care se aleg, numărul de membri propuşi, regulamentul comisiilor şi candidaţii
în ordinea alfabetică.
e) candidatii pentru delegati la Conferinta Nationala
f) program conferinta
g) tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;
a)
b)
c)
d)

