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ȘEDINTĂ PRESEDINȚI DE FILIALĂ 

Sediul O.A.R., luni 16 februarie 2015, ora 10:00 

 

SUBIECTE / implicare Filiala București: 

  - solicităm de la O.A.R., în format electronic, prezentare dl. arh. Șerban 

 Țigănaș și prezentare arh. R Graff (onorarii, SIOAR) 
 

1. Informare demersuri timbrul de arhitectură: 

  - transmis în format electronic către O.A.R. istoric exercitare profesie în 

 România – întocmit dna. arh. Mariana Celac 
 

2. Politica O.A.R. în raport cu alte organizații: 

  - transmis către O.A.R. listă relații interne: organizații, instituții din București/România 

  - transmis către O.A.R. listă relații internaționale: Camera Arhitecților din Bulgaria, O.A. 

 Roma, O.A. Taranto 

  - relația O.A.R.-U.A.R. - listă probleme de discutat: scopuri, statut, misiuni, activitate 

 economică, ce nu face bine fiecare 

  - relația O.A.R.-U.A.U.I.M. - propuneri O.A.R. București: listă studenți selectare viitori  stagiari 
 

3. Activitate filiale: 

  - Muntenia-Vest participare Expo Milano casa independentă – FB ne interesăm! 
 

4. Raport O.A.R. 2014 (termen iunie 2015) / rapoarte de activitate filiale (termen 30 martie?!): 

  a. retrospectiva 2014 - 1/2 vechea conducere, 1/2 noua conducere 

  b. O.A.R. colecție afișe evenimente (pe hârtie, pe pânză, electronic, foto, etc) - termen 

 următorul CN 

  c. identificare expoziții produse de ordin – identificare, colectare 
 

5. Comisii de Disciplină – R. Graff: studiu resurse cheltuite, poate comisii regionale 

  - să ne organizăm pe cazuistică și probleme 

  - FB redactare hotărâri, consultare avocat în problemele Cod Civil, alegere complete la 

fiecare caz 
 

6. S.I.O.A.R. 

  - termen transmitere date: 2 luni, nu mai târziu de iunie 

  - pregătire lansare: filiale, public, membri 

  - FB angajare 2 oameni? sau date în Excel la Dragoș Cercel - vorbim 
 

7. Onorarii – tarif orar: 

  - etape: anunț membri sprijin (text O.A.R., diseminare Filiala București) și completare 

 formulare (se repetă dacă este nevoie) 
 

8. Concursul de arhitectură – elaborare liste importante: 

  1. listă posibili membri juriu – listă arhitecți capabili, disponibili, relevanți (și nearhitecți?) 

 / constituire rapidă juriu 

  2. întocmire temă – listă persoane capabile să elaboreze teme de concurs 

  3. liste echipe care pot pregăti și organiza un concurs de arhitectură 
 

9. Propuneri, probleme diverse: 

  - O.A.R. legătura U.A.U.I.M., întâlnire profesori și studenți – pregătire viitori stagiari  

 (arh. R.Graff – cunoaștere lege 184, regulament, cod deontologic) 

  - FB – demersuri accelerare proceduri emitere C.U. (legătura directă arh. Șerban Țigănaș – 

 arh. Bogdan Bogoescu)  

 

18 febr. 2015                  Secretar Executiv: arh. Cornelia Burcuș 


