
  SEDINTA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL

      miercuri, 7 iunie 2006

COMUNICAT

In sedinta Colegiului Director Teritorial, intrunit miercuri 7 iunie 2006, 
s-au discutat urmatoarele probleme:

1) Vicepresedintii OAR Bucuresti au prezentat programul de activitate, 
pentru aceasta legislatura, al departamentelor pe care le coordoneaza. Programul 
de  activitate  al  fiecarui  departament  cuprinde  detalierea  platformei  program 
prezentate de Presedintele O.A.R. Bucuresti ales Conferinta Teritoriala din 8 mai 
2006 si masurile pentru aplicarea acesteia. 

Programul  de  activitate  al  filialei  impreuna  cu  programul  fiecarui 
departament vor fi prezentate membrilor pe site-ul filialei si in urmatorul numar 
a buletinului Arhitectii si Bucurestiul.

2)  Presedintele  O.A.R.  Bucuresti  prezinta  membrilor  Colegiului 
Teritorial lucrarile sedintei presedintilor de filiale organizata de O.A.R. miercuri 
7 iunie 2006 ora 9:00. La acesta intilnire au fost prezentate propuneri privind 
imbunatatirea activitatii  de inregistrare  a proiectelor  de arhitectura  din cadrul 
documentatiilor PAC sau PAD la O.A.R. 

Detalii privind aceste discutii vor fi aduse la cunostinta membrilor dupa 
ce O.A.R. va transmite filialei procesului verbal al sedintei.

3) Colegiul Director al Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. a hotarit 
prezentarea  activitatii  membrilor  filialei  in  albumul  electronic  ARHITECTI 
BUCURESTENI,  album  care  include  materialele  depuse  deja  in  vederea 
publicarii Anuarului Arhitectilor Bucuresteni. Albumul electronic va reprezenta 
un  ghid  al  breslei  destinat,  in  primul  rand,  celor  interesati  de  serviciile 
arhitectilor  bucuresteni  (investitori,  firme  de  constructii,  companii  multi-
nationale, persoane private etc). Formula de album virtual a fost aleasa datorita 
avantajelor pe care le prezinta: vizibilitate mai mare prin legarea site-ului de alte 
site-uri sau portaluri de interes, flexibilitate in operare, posibilitatea modificarii, 
adaugirii sau eliminarii unor elemente sau parti de continut.Termenul de predare 
al materialelor pentru membrii filialei care nu si-au depus inca materialele de 
prezentare, a fost stabilit pentru 30 iunie 2006.
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