
                       
 
   
                        COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 

 
   SINTEZA 

                dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 
                                       luni 02 iulie 2012 ora 17:00 

 
 

Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc luni 02 iulie 2012 
incepind cu ora 17:00.  

 
Au fost dezbatute urmatoarele probleme: 
 
1. Semnarea unui protocol de colaborare intre Filiala Bucuresti a Ordinului 

Arhitectilor din Romania si ordinul Arhitectilor din Taranto, Italia avind ca tema 

dezvoltarea schimburilor culturale si profesionale. 

 2. Prezentarea temelor supuse discutiilor in cadrul reuniunii care s-a 

desfasurat la  Roma in data de 22 iunie 2012. La intilnire, organizata din initiativa 

Camerei Arhitectilor din Roma, au participat reprezentanti ai Ordinelor 

Arhitectilor din Paris-Ile de France, Viena, Portugalia, Varsovia, Sofia, Torino, 

Roma si Bucuresti. Filiala Bucuresti a O.A.R. a fost reprezentata de arh. Mihai 

Dutescu.  

3. Prezentarea raportului financiar privind Anuala de Arhitectura Bucuresti 

– editia a X-a 2012. 

4. Prezentarea ecourilor Conferintei de Presa organizate de Filiala 

Bucuresti in cadrul Anualei 2012, in data de 06 iunie 2012, avind ca tema 

“polistirenizarea arhitecturii”. 

 5. Intilnirea din data de 02 iulie 2012 intre prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, 

Presedinte O.A.R. Bucuresti si ing. Matache, Secretar de Stat Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe tema reabilitarii termice a cladirilor 

existente. 

 6. A fost acceptata invitatia de participare a Filialei Bucuresti la expozitia 

care va prezenta cele mai importante realizari in domeniul restaurarii 

patrimoniului cultural imobiliar, expozitie prezentata in cadrul evenimentului 

dedicat patrimoniului cultural zonal organizat de Filiala Brasov-Covasna-Harghita 

la Brasov in perioada 1-6 august 2012. Filiala Bucuresti va transmite 6 lucrai de 

restaurare participante la Anuala de Arhitectura Bucuresti – editia a X-a 2012.
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 7. A fost prezentat materialul depus de filiala la Ordinul Arhitectilor din 

Romania privind sediul O.A.R. Bucuresti. 

8. Inchirierea unui spatiu destinat depozitarii arhivei O.A.R. Bucuresti 

(documente, panouri Anuale, etc.). Spatiul avind o suprafata de 60-100 mp., va fi 

dotat cu rafturi de depozitare si va fi inchiriat pe o perioada lunga urmind sa fie 

utilizat ca spatiu destinat arhivei si dupa rezolvarea problemei sediului filialei. 

9. Membrii Colegiului Director au aprobat infiintarea editurii O.A.R. 

Bucuresti - A21- si numirea dlui. arh. Iulius Cristea, membru in Consiliul de 

Conducere Teritorial, in functia de director. S-a hotarit inchirierea unui spatiu in 

care va functiona editura. 

10. Organizarea unei Conferinte de Presa prin care Filiala Bucuresti a 

O.A.R. va protesta impotriva deciziei Primariei Municipiului Bucuresti de 

demolare a fintinii de la Universitate in mod ilegal, fara organizarea unui concurs, 

fara avizul Ministerului Culturii si fara prezentarea proiectului la Comisia Tehnica 

a P.M.B. 

11. Se aproba deplasarea domnului prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc la 

Bienala de Arhitectura de la Venetia in perioada 24 august-01 septembrie 2012.  

 
 

  
 

03 iulie 2012             prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc 
      Presedinte O.A.R. Bucuresti 
 
 
 
           
              arh. Cornelia Burcus 
     Secretar Executiv 
 


