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COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL 

SINTEZA 

dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 

miercuri 11 februarie 2015 

 

In data de 11 februarie 2015, ora 15:30, a avut loc reuniunea Colegiului  

Director Teritorial la sediul Filialei Bucuresti a O.A.R. (str. Academiei nr. 18-20) 

 

Intilnirea a fost statutara, la reuniune fiind prezenti: 

1. arh. Serban Sturdza, Presedinte 

2. arh. Bogdan Bogoescu, Vicepresedinte 

3. arh. Raluca Munteanu, Vicepresedinte 

3. arh. Ana Maria Goilav, Vicepresedinte 

4. arh. Emil Ivanescu, Vicepresedinte 

5. arh. Iulius Cristea, Trezorier 

Invitati: arh. Iulia Stanciu, arh. Bogdan Parvanu, avocat Marcel Toader. 

 

Au fost supuse discutiilor subiectele conform ordinei de zi: 

1. Au fost prezentate demersurile intreprinse de O.A.R. impreuna cu Filiala Bucuresti a O.A.R. pentru pastrarea 

calitatii de beneficiar al timbrului arhitecturii alaturi de U.A.R. De asemenea, au fost prezentate discutiile purtate de 

delegatia ordinului cu conducerea U.A.R., cu reprezentantii A.N.U.C. si sustinerea pozitiei O.A.R. de delegatia care 

a fost invitata sa participe la lucrarile Comisiei de Cultura a Camerei Deputatilor intrunita luni 9 februarie 2015. Au 

fost enumerate motivele pentru care, conform legii, O.A.R. este indreptatit sa beneficieze, in continuare, de fondurile 

colectate din timbrul arhitecturii. Pozitia ordinului si demersurile intreprinse vor fi prezentate in urmatorul numar al 

buletinului informativ A&B. 

Avind in vedere spatiul oferit Ordinului, in urmatorul numar al Revistei 22, pentru prezentarea pozitiei referitoare la 

timbrul arhitecturii, Colegiul Director Teritorial a votatat in unanimitate pentru ca si U.A.R. sa fie invitata sa isi 

prezinte propria pozite in acest spatiu.  

2. Domnul arh. Bogdan Bogoescu a prezentat propuneri pentru simplificarea procedurilor de eliberare a C.U. 

Initiativa se datoreaza atit solicitarilor membrilor filialei cit si preocuparii manifestate de organismele internationale 

pentru simplificarea unor proceduri administrative. In termen de 10 zile va fi intocmit un document care va prezenta 

propunerile Filialei Bucuresti reprezentantilor administratiei centrale si locale.  

3. Ca urmare a solicitarilor adresate conducerii Filialei Bucuresti a O.A.R. de unii dintre membri privind precizarea 

pozitiei Ordinului fata de dreptul de autor, in urma discutiilor, s-a hotarit ca avocatul filialei sa formuleze un punct de 

vedere.   

4. Doamna arh. Iulia Stanciu, autor al proiectului cistigator la concursul pentru amenajarea noului sediu al filialei din 

str. Sf. Constantin nr. 32, a prezentat membrilor Colegiului Director Teritorial stadiul elaborarii lucrarii.  

5. S-au purtat discutii pe tema organizarii Anualei de Arhitectura editia 2015. 

6. Filiala Bucuresti a O.A.R. va acorda sprijin grupului de lucru O.A.R. pentru onorarii – membrii filialei vor fi 

invitati sa sustina activitatea grupului prin completarea unor chestionare referitoare la misiunile arhitectului si tarifele 

orare. 

7. Doamna arh. Raluca Munteanu, Vicepresedinte cu probleme profesionale, va prezenta lista cursurilor propuse de 

filiala spre includere in programul de pregatire continua al O.A.R. 

8. S-a aprobat relocarea arhivei Filialei Bucuresti a O.A.R.   

9. Pentru o mai buna informare a membrilor filialei, Colegiul Director Teritorial a aprobat postarea pe site-ul filialei, 

in fiecare zi de vineri, a unor scurte rapoarte de activitate prezentate de membri forurilor de conducere alese. 

 

 Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat. 

 

16 februarie 2015                  arh. Șerban Sturdza 

  Presedinte O.A.R. Bucuresti 

 

 

  arh. Cornelia Burcus 

  Secretar Executiv 


