
COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 
   joi 15 iulie 2010 
 
PROCES VERBAL 

                        
Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc in data de 15 iulie 

2010, ora 16:00, la sediul filialei. Au fost discutate propunerile Vicepresedintilor 
alesi in vederea realizarii Platformei-Program 2010-2014 prezentata de 
Presedintele Filialei Bucuresti a O.A.R. in Conferinta Teritoriala din 6 mai 2010. 

- Va fi dezvoltata sectiunea site-ului filialei dedicata concursurilor de 
arhitectura – membii filialei vor primi informatii atit despre concursuri nationale 
cit si internationale. 

- Se va imbunatati sectiunea site-ului dedicata licitatiilor - vor fi mai 
multe informatii prezentate cu o mai buna ritmicitate. 

- Pentru sprijinirea membrilor filialei, pe site-ul filialei se va infiinta 
Bursa Locurilor de Munca. 

Propunerile de mai sus se vor realiza cu colaborarea a doi arhitecti 
membrii ai Filialei Bucuresti. 

Din luna septembrie 2010 vor fi reluate consultatiile profesionale si 
juridice puse gratuit la dispozitia membrilor filialei. 

Deasemenea, vor fi reluate cursurile de pregatire profesionala dedicate 
membrilor filialei. 

In luna octombrie 2010 va fi organizat in parteneriat cu U.A.U.I.M. 
cursul de audit energetic pentru arhitectii si conductorii arhitecti membri ai 
filialei.  

Departamentul legislatie va pregati actualizarea Regulamentului Filialei 
Bucuresti. 

Se vor face demersuri pentru ca, impreuna cu O.A.R., sa se realizeze o 
versiune actualizata a Ghidului Arhitectului. 

Se vor face demersuri pentru stabilirea unor relatii de colaborare cu PMB 
si Primariile de sector in vederea acceleraii eliberarii avizelor si autorizatiilor. 
Deasemenea, se propune monitorizarea activitatii de eliberare a Certificatelor de 
Urbanism. 

Departamentul relatii si imagine propune dezvoltarea unor relatii de 
colaborare atit cu administratia centrala si locala cit si cu diverse institutii. 

Va fi infiintat oficiul economic al Filialei Bucuresti incepind cu 1 
septembrie 2010. 

Membrii Colegiului Director Teritorial vor prezenta pina la 01 octombrie 
2010 propunerile privind Proiectul Bugetului Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru 
anul 2011. 

Urmatoarele aparitii ale ale buletinul informativ A&B vor prezenta 
activitatea arhitectilor bucuresteni si problemele Bucurestiului. Membrii filialei 
vor fi invitati sa colaboreze cu articole la realizarea buletinului. Membrii 
Colegiului Director vor stabili o noua structura a buletinului si vor sprijini 
echipa redactionala in realizarea fiecarui numar. 

Odata cu reluarea emisiunilor dedicate arhitecturii de postul TVR 
Cultural, echipa de realizatori va fi sprijinita facilitindu-se legatura acestora cu 
arhitectii bucuresteni in vederea prezentarii activitatii acestora.  

 
  

16 iulie 2010                   Secretar Executiv: 
                  arh. Cornelia Burcus 

 
 
 
 
 
 

ORDINUL 
ARHITECŢILOR DIN  

ROMÂNIA 
 

FILIALA  
BUCUREŞTI 

 
Str. Academiei  

nr. 18-20 
Tel./Fax 

307 71 63 
303 92 26 

 
E-mail 

oarbuc@rdsmail.ro 


