
Sediu social 

Str. Sf. Constantin nr.32 

Sector 1, 010219 București 

 

Punct de lucru 

Str. Academiei nr. 18-20,  

Sector 1, 010014 București 

 

T: +40 (0)21 303 9226 

F: +40 (0)21 315 5066 

E: oarbuc@rdsmail.ro 

W: www.oar-bucuresti.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL 
Sinteza dezbaterilor – miercuri 02 decembrie 2015 
 
Miercuri 02 decembrie 2015, ora 15:30, a avut loc reuniunea Colegiului Director Teritorial  
la sediul Filialei București a O.A.R. din str. Academiei nr. 18-20. 
 
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți: 
1. arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte 
2. arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte 
3. arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte 
4. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte 
5. arh. Iulius Cristea, Trezorier 
 
 
 
Au fost discutate următoarele subiecte cuprinse în Ordinea de Zi: 
 
1. Definitivarea proiectului Bugetului Filialei București a O.A.R. pentru anul 2016. 
Proiectul bugetului filialei pentru 2016 va fi supus aprobării Consiliului de Conducere Teritorial. 
- arh. Raluca Munteanu – propune diminuarea sumei alocate pentru Centrul de informare și 
Raportul pt. București; 
  - propune externalizarea serviciului comunicare Anuală, acțiuni filială; 
  - derularea cursurilor organizate de filială prin oficiul economic; 
  - propune recomandarea de voluntari (posibil din cadrul grupului „arhitecților civici”) pentru 
sprijinirea activității Ministerului Culturii și Direcției de Cultură București ( la discuția la care a participat 
împreună cu dl. arh. Șerban Sturdza a reieșit că activitatea acestora suferă din lipsă de personal); 
  - propune trecerea cheltuielilor pentru Ghidul București la oficiul economic; 
  - propune diminuarea cu 50% a sumei de 100.000 EU solicitate de la O.A.R. pentru noul 
sediu al Filialei București (având în vedere cheltuielile pe care le va avea O.A.R. în 2016 pentru 
derularea proiectului de eficientizare a activității și cu completarea personalului angajat care este 
insuficient); restul de 50% poate fi solicitat anul următor pentru acoperirea cheltuielilor de mobilare a 
noului sediu. 
- arh. Bogdan Bogoescu - este de acord cu externalizarea serviciului de comunicare al filialei ( GL 
comunicare nu a funcționat);  
  - în privința monumentelor consideră că nu este bine să se lucreze cu voluntari (există 
precedent la întocmirea inventarului monumentelor istorice, nu s-au definitivat fișele tehnice); știe, din 
experiență, că angajații în administrație trebuie să parcurgă cursuri de specialitate; 
  - este de acord cu solicitarea a 50% din ajutorul O.A.R. în 2016. 
- arh. Iulius Cristea – de acord cu solicitarea  a 50% (deși crede că era mai bine să obținem 
întreaga sumă). 
- arh. Emil Ivănescu – dorește reluarea cursului de arhitectură parametrică, este de acord să reia 
discuția când va avea mai multe date, va pune la dispoziție o descriere a cursului.;  
  - dorește ca Bugetul 2016 să cuprindă o sumă alocată Anualei 2016 (să existe o rezervă, 
existența acesteia va elimina presiunea sponsorizărilor);  
  - la Anuală a fost mereu nevoie de comunicare, un PR poate rezolva problemele (vezi 
publicarea premiilor); 
  - calendarul Anualei se va stabili după anunțarea calendarului alegerilor din 2016 (sigur nu 
în iunie). 
- arh. Raluca Munteanu – consideră că în buget trebuie clarificată poziția buletinului informativ 
A&B; 
  - în privința Anualei consideră că lucrurile se pot corecta, domnul arh. Emil Ivănescu poate 
prevede unele cheltuieli; 
  - ține să menționeze că din discuțiile cu arhitecții civici la care a participat a reieșit că aceștia 
reproșează ordinului că se cheltuie bani pe acțiuni culturale care nu îi interesează; 
  - crede că există o rezervă în buget pentru comunicare: centrul de informare are și o 
componentă de comunicare; 
  - din discuțiile cu arhitecții civici a rezultat și faptul că aceștia nu vor să fie informați, refuză 
informarea. 
- arh. Iulius Cristea – consideră necesară stabilirea clară a veniturilor și cheltuielilor – folosirea 
judicioasă a banilor pentru obținerea unor rezultate importante; 
  - consideră că filiala trebuie sa inițieze acțiuni care să promoveze arhitectura de calitate; 
  - consideră că Anuala este bună dar este prea extinsă; 



  - propune ca la acțiunile O.A.R. să nu apară mereu aceiași oameni tot timpul (cine a primit 
ceva într-un an să nu primească și anul viitor – altfel oamenii devin suspicioși (așa se vede din 
afară);  
  - la buget s-a lucrat, mai sunt unele lucruri care trebuie clarificate. 
- arh. Raluca Munteanu – precizează că la cap.9 – imagine și relații publice - există cheltuieli de 
comunicare;  
  - există câteva idei desprinse din discuțiile cu arhitecții civici, propune ca dl. arh. Șerban 
Sturdza să invite o delegație a acestora la următorul Consiliu de Conducere Teritorial – membrii 
consiliului vor fi astfel informați. 
  Bugetul corectat în urma discuțiilor este aprobat de membrii colegiului Director Teritorial. 
Datele privind bugetul Filialei București vor fi transmise către O.A.R. în termenul solicitat. 
  Proiectul de Buget pentru 2016 va fi transmis către membrii Consiliului de Conducere 
Teritorial, materialul va conține Bugetul 2015 (varianta rectificată) pentru comparație. 
 
2. Acordarea Premiului Președintelui din cadrul Anualei 2015. 
  Precizăm că, la încheierea festivității de premiere a Anualei de Arhitectură București, ediția 
2015, domnul arh. Șerban Sturdza, Președinte O.A.R., a făcut publică intenția de a anunța Premiul 
Președintelui la încheierea Anualei deoarece va premia unul din proiectele participante la Anuala 
care au fost selectate prin apel public. 
  Anunțul premiului va fi făcut în cadrul Serii de Jazz pentru Arhitecți care va avea loc joi 03 
decembrie 2015 la Clubul Interbelic, manifestare care marchează și încheierea Anualei 2015. 
- arh. Raluca Munteanu – îi informează pe membrii Colegiului Director că va supune aprobării 
acestora alegerea domnului arh. Șerban Sturdza, Președinte OAR București; 
  - precizează că la proiectele participante la Anuală care au fost selectate prin apel public au 
participat în jur de 3000 de persoane din care numai aprox. 50 de arhitecți restul fiind public larg; 
  - de asemenea, precizează că la selecția în scopul acordării Premiului Președintelui au 
participat numai proiectele care au respectat condiția impusă de filială de a transmite, după 
încheiere, un raport de activitate; 
  - precizează ca dl. arh. Șerban Sturdza, după consultarea rapoartelor, s-a oprit la două 
proiecte pe care nu le-a putut departaja și, ca urmare, propune acordarea Premiului Președintelui, la 
egalitate, celor două proiecte: SenseAbility și Fațadele sunt ale comunității; ambele proiectele 
dezvoltă idei interesante, ambele au avut public interesat și ambele au condiții de continuare.  
  Propunerea domnului arh. Șerban Sturdza se supune la vot și se aprobă cu două abțineri.  
 
3. Acordarea sprijinului Filialei București a O.A.R. pentru păstrarea imaginii IO - ESPRESSO 
BAR aflat în  sediul U.A.R. și în proprietatea U.A.R. 
  Proiectul „IO – ESPRESSO BAR”, autori arh. Dan Marin, arh. Zeno Bogdănescu a 
câștigat premiul secțiunii Amenajări Interioare din cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 
2005. 
- arh. Raluca Munteanu – prezintă propunerea domnului arh. Șerban Sturdza ca Filiala București a 
O.A.R. să întocmească o adresă către U.A.R. prin care să își afirme interesul în păstrarea și 
protejarea imaginii interioare originale a barului aflat la demisolul sediului U.A.R. din str. Dem 
Dobrescu. 
  Propunerea domnului arh. Șerban Sturdza se supune la vot și este aprobată în 
unanimitate. 
 
4. Prezentare stadiul pregătirii concursului pentru imobilul din str. Petre Crețu nr. 75. 
- arh. Bogdan Bogoescu – precizează că nu este de acord cu denumirea „selecție de oferte” 
folosită în materialul prezentat și propune „folosirea sintagmei „concurs cu invitați”; 
  - este de acord cu organizarea unei selecții – 3 sau 5 sau X firme – numărul va fi stabilit în 
discuții directe cu Academia Română, proprietar al imobilului; 
  - consideră că celor selectați li se va cere dovada intențiilor pe care le au – schițe; 
  - din juriu va face parte un reprezentant al Academiei. 
- arh. Iulius Cristea – propune lansarea anunțului privind selecția de birouri de arhitectură. 
- arh. Raluca Munteanu – consideră că informarea este neclară și că este nevoie de mai multe 
precizări. 
 
5. Informare privind cuprinsul numărului 55 al buletinului A&B. 
- arh. Ana Maria Goilav – datorită întârzierii transmiterii materialelor, propune transmiterea celor 
două numere – număr dedicat tragediei din Clubul Colectiv și numărul pentru luna decembrie 2015 
– concomitent: 
  - numărul dedicat tragediei din Clubul Colectiv va fi alb-negru și va avea 16 pagini, numărul 
lunii decembrie va avea 32 de pagini; 



  - precizează că numărul lunii decembrie nu are încă material pentru rubrica dedicată unui 
invitat; 
  - există însă multe materiale, multe dintre acestea despre Clubul Colectiv; 
  - propune 10 decembrie ca termen limită pentru tipografie; 
  - îi informează pe cei prezenți de obținerea numărului de ISSN – prin obținerea acestui 
număr buletinul informativ al filialei a intrat în baza de date a Bibliotecii Naționale; 
  - propune ca începând cu 2016 fiecare număr din A&B să conțină un articol semnat de 
conducerea O.A.R. București. 
 
6. Validarea programului pilot  de cursuri derulat de Filiala București în cadrul Anualei 2015. 
- arh. Raluca Munteanu – Filiala București va solicita către O.A.R. validarea programului pilot de 
cursuri de formare profesională derulat în cadrul Anualei 2015; 
  - precizează că filiala a organizat cursuri de formare (ținere la curent cu noutățile) și nu de 
specializare care înseamnă complet altceva; 
  - validarea solicitată către O.A.R. presupune și acordarea de credite participanților 
(creditele nu sunt obligatorii).  
 
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.  
 
 
 
 04 dec. 2015                  arh. Șerban Sturdza   arh. Cornelia Burcuș  

  Președinte O.A.R. București  Secretar Executiv 


