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Stimaţi colegi,

La solicitarea d.lui prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, luni 9 mai 2011 a
avut loc la sediul O.A.R. din str. Pictor Verona o reuniune a membrilor
Colegiului Director al filialei noastre cu câţiva membrii ai Colegiului
Naţional:
arh. Şerban Țigănaș - Președinte
arh. Şerban Sturdza - Vicepreședinte
arh. Adrian Soare - Vicepreședinte
arh. Johannes Bertlef - Vicepreședinte
Reuniunea a fost prilejuita de cerere unui sprijin financiar, în speţă
800.000 euro, pentru achiziţionarea unui sediu al Filialei Bucuresti, întrucât
actualul spaţiu nu mai este în măsură să asigure desfăşurarea normală a
activităţii - relaţia cu membrii, manifestări cu caracter profesional, cursuri de
specializare, expoziţii, întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor similare din
străinătate, etc.
Am motivat cererea menţionând contribuţia pe care a adus-o de-a
lungul a 10 ani Filiala Bucureşti cifrată la cca. 1.000.000 euro prin care a
contribuit şi la sprijinirea celorlalte filiale mai mici, lipsite de mijloacele
financiare suficiente să-şi achiziţioneze sedii, echipamente şi dotări
destinate desfăşurării unei activităţi normale.
Au fost prezentate demersurile iniţiate de către filială din 2005 până
în prezent: închirieri sau achiziţionări de imobile şi atribuirea clădirii din
Blănari nr. 2, toate necesitând sume care depăşesc în fiecare caz 750.00
euro, la care se adaugă şi cheltuielile de consolidare, refaceri de instalaţii,
finisaje, etc.
Am găsit înţelegere deplină faţă de motivaţia cererii noastre, urmând
să primim un răspuns concret, în scris, referitor la modalităţile în care vom
obţine ajutorul solicitat precum şi la procedurile de rezolvare în comun a
acestei probleme.
Cu acest prilej dialogul s-a extins asupra unui set de probleme,
convenite anterior, pe care le menţionăm în continuare:

- Concurs amenajare supraterană Piaţa Universităţii
- Buzesti-Berzei-Uranus
- PUG Bucureşti
- Premiile de arhitectură
- Comunicarea dintre OAR şi membri
- Elaborarea unor puncte de vedere oficiale ale OAR
- Îmbunătăţirea activităţii comisiei teritoriale de disciplină
După cum se observă, cele mai multe dintre ele sunt cele de pe
agenda de lucru a colegiului filialei. O informare mai completă privind
activitatea noastră va fi adusă la cunoştinţă tuturor membrilor după
reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial din 18 mai a.c. - adică după
un an de la alegeri.
Până atunci ne exprimăm speranţa să avem şi răspunsul Colegiului
Naţional la cererea noastră.
În final vă adresăm o rugăminte:
Să colaboraţi cu noi prin informaţiile pe care le aveţi în vederea
găsirii unei oferte imobiliare potrivite pentru sediul filialei.

Cu stimă,

Membrii Colegiului Director O.A.R. Bucureşti
prezenţi la reuniune:

prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc - Preşedinte
arh. Mihai Ene - Vicepreședinte
arh. Alexandru Panaitescu - Vicepreședinte
arh. Mario Kuibuş - Vicepreședinte
arh. Crişan Atanasiu - Vicepreședinte
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