
                       
 
   
                        COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 

 
   SINTEZA 

                dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 
                                       luni 08 octombrie 2012 ora 16:00 

 
 

Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc luni 08 octombrie 
2012 incepind cu ora 16:00.  

 
Au fost dezbatute urmatoarele probleme: 
 
1. Membrii Colegiului Director Teritorial au aprobat calendarul 

reuniunilor Colegiului si ale Consiliului de Conducere Teritorial pentru trimestrul 

IV al anului 2012. Anexam documentul mentionat.   

 2. S-a aprobat calendarul intilnirilor cu reprezentantii unor ordine din 

strainatate: Bulgaria, Italia, Austria. 

S-a aprobat deplasarea unui grup de 4 persoane in Bulgaria la 

manifestarile din cadrul Saptaminii Arhitecturii organizata de Camera Arhitectilor 

din Sofia. Filiala Bucuresti a O.A.R. va prezenta in cadrul expozitiei lucrarile 

premiate in cadrul Anualei de Arhitectura Bucuresti – editia a X-a 2012.  

Intilnirea pentru semnarea protocolului de colaborare cu Ordinul 

Arhitectilor din Taranto, Italia, s-a aminat, la cererea partii italiene, pentru 

inceputul anului 2013. 

Se vor relua discutiile cu reprezentantii Camerei  Arhitectilor din Viena in 

vederea promovarii unui protocol de colaborare.  

3. S-au purtat discutii privind stabilirea planului editorial pentru editura 

OAR Bucuresti – AXXI: titluri, tehnoredactare, tiparire. Se vor face demersuri 

pentru obtinerea de numere ISBN.  

4. S-a discutat despre Calendarul 2013 editat de filiala: tematica, 

tehnoredactare, tiparire. Membrii Colegiului Director teritorial si-au exprimat 

acordul si pentru editarea unei agende.   

 5. Cei prezenti si-au exprimat acordul privind protocolul de colaborare 

incheiat cu ziarul Puterea care ofera, timp de 16 saptamini, in numarul care apare 

miercurea, una sau doua pagini care vor gazdui un articol pe teme de arhitectura 

adresat publicului larg si pus la dispozitie de catre Filiala Bucuresti. 
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 6. S-a discutat pe tema articolelor care prezinta activitatea Colegiului 

Director Teritorial in buletinul informativ A&B al filialei – urmatoarele 3 numere.  

7. S-a aprobat acordarea unui sprijin financiar programului arhitectura 

pentru şcolari – proiect cultural multianual „de-a arhitectura”.  

8. S-a aprobat calendarul cursurilor organizate de filiala pentru membri: 

- curs audit enrgetic in perioada 26 octombrie 2012 – 16 martie 2013; 

- curs fotografie de arhitectura in doua etape: et.I in perioada 17 noiembrie-15 

decembrie 2012, et.II in perioada martie-aprilie 2013; 

9. Depunerea ofertei pentru extinderea sediului filialei in spatiul amenajat 

la parter de UAUIM va fi aminata pina la terminarea santierului si intabularea 

acestuia.  

10. La capitolul “diverse” s-au discutat urmatoarele: 

- s-a aprobat organizarea unei expozitii cu tema “Arhitectura romaneasca 

prezentata in timbrul postal” – vor fi expuse o parte din timbrele prezentate in 

pavilionul Romaniei la Bienala de Arhitectura de la Venetia – editia 2012 si se va 

acorda organizatorilor un sprijin financiar partial; 

- s-a aprobat organizarea unei excursii de vizitare a Bienala de Arhitectura 

de la Venetia – editia 2012; conditiile de participare vor fi anuntate pe site-ul 

filialei. 

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


