
 
              COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 
 

   SINTEZA 
               dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 
                                  miercuri 27 iulie 2011 ora 16:00 

 
Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc miercuri 27 iulie 

2011 incepind cu ora 16:00.  
Au fost dezbatute urmatoarele probleme: 
 

 1. Pregatirea Conferintei Teritoriale Extraordinare: probleme legate de bugetul 
conferintei (se propune alegerea unei variante economice privind sala – Sala 
Frescelor UAUIM).  
 In privinta documentelor care care urmeaza sa fie votate in conferintele 
teritoriale la cererea OAR, membrii colegiului vor analiza Regulamentul-cadru 
privind functionarea filialelor si vor face observatii care le vor transmite direct catre 
OAR pina in data de 19 august – data limita pentru primirea amendamentelor 
stabilita de OAR. 

 
 2. Rezultatele Sesiunii de acordarea a finantarii de proiecte culturale de catre OAR din banii de timbru 
de arhitectura – a fost respins proiectul Anualei Bucuresti 2011 – impreuna cu celelalte 2 anuale depuse, 
hotarirea comisiei de a nu mai finanta anuale nu a fost anuntata la organizarea sesiunii (au schimbat 
regula in timpul sesiunii). 
 Se propune discutarea situatiei cu conducerea OAR. 

 
 3. Concurs Piata Universitatii – se discuta stadiul organizarii, propunerile pentru componenta juriului, 
demersurile pe linga PMB si Ministerul Culturii (aviz parcaj subteran), data lansarii de catre OAR 
impreuna cu PMB s-a stabilit pentru 21 august cu jurizarea pe 2 decembrie. 
 
 4. Hotarirea Colegiului National privind dovezile de inregistrare a proiectelor (modificare formular, 
respingere verificare proiecte). 
 
 5. Rezultatele primului curs de auditori energetici organizat de OAR Bucuresti – foarte bune (99% note 
peste 8) – se vor face demersuri la Ministerul dezvoltarii ca arhitectii sa fie examinati de o comisie 
formata din 3 arhitecti si 2 ingineri.  
 
 6. Sediul Filialei Bucuresti – reluarea demersurilor privind imobil Blanari 2, analizarea unor propuneri 
privind inchirierea unui sediu (cheltuieli amenajare, echipare, intretinere, etc) – vor fi depuse pina in data 
de 3 septembrie). 

 
 

 
28 iul 2011                     Secretar Executiv: 

                   arh. Cornelia Burcus 
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