
Proces verbal al Conferinţei Teritoriale Ordinare a Filialei București a
O.A.R. —- sâmbătă, 28 mai 2022

A. Modul în care a fost convocată Conferința Teritorială și

caracterul ei ordinar
Conferința Teritorială Ordinară din 28 mai 2022 s-a organizat
conform prevederilor art. 12 al. (6) din REGULAMENT-CADRU

nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din
România, prin Hotărârea Consiliului Naţional.
Conferința Teritorială Ordinară a Filialei București a OAR a fost
anunțată prin Hotărârea Consiliului Teritorial al Filialei București
din 05.04.2022 conform art. 12 „al (7) din regulament.
Conferința OAR București din 28 mai 2022 a fost anunțată prin
anunțuri postate pe siteul filialei, pe platformele Facebook și

Instagram, prin SMS și Newsletter direct către membrii filialei
începând cu data de 6 aprilie 2022. Conferinţa are, conform
Regulamentului OAR, caracter ordinar.

B. Conferința a avut loc sâmbătă 28.05.2022, începând cu ora
08:30, în Aula Magna a Facultății de Drept, bd. Mihail
Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti.

C. Arh. Daniela Calciu, membru în Comitetul de organizare anunţă
deschiderea lucrărilor conferinţei - prezintă numărul de 278 de
participanți înregistrați, din cei 2.521 membri cu drept de vot (cu
cotizaţia achitată la zi ) din totalul de 4.454 de membri înscriși în
Filiala București a O.A.R.

- declară conferința legal constituită din membrii prezenţi
conform Hotărârii Consiliului Naționalnr. 399 din 21.03.2022;
- anunţă deschiderea lucrărilor Sesiunii | a Conferinţei;



- invită Preşedintele și Colegiul Director să ia loc la prezidiu;
- invită membrii secretariatului să ia loc la masa dedicată și îi

prezintă:
- secretariatul conferinței este format din doi membri titulari
arh. Denisa lvan și arh. Cristian Moscu și doi membri
supleanţi arh. Anca Georgiana Graur și arh. Bogdan Dragoș
Munteanu - Hotărâre CT nr.835 din 05.04.2022.

. Precizează că numărul total al participanţilor cu drept de vot, a
membrilor cu cotizaţia achitată la zi este de 2.521 din totalul de
4.454 de membri înscriși în Filiala Bucureşti a O.A.R. Conform
Regulamentului-cadru Conferinţa O.A.R. București putea fi

constituită legal, la prima convocare, în prezența majorității
simple (jumătate+1) a membrilor cu cotizaţia achitată la zi,

respectiv în prezența a 1185 membri, număr precizat în
Hotărârea CT nr. 835 din 05.04.2022. La a doua convocare a

Conferinţei, care are loc în minim 7 zile, conform
Regulamentului-cadru, Conferința este legal constituită din
numărul membrilor cu drept de vot prezenţi în sală.

. Numărul total al participanţilor cu drept de vot prezenți la prima
convocare din 21 mai 2022, în intervalul orar 8:30 — 10,30, în
holul Facultăţii de Drept București, a fost de un singur arhitect -

membrual Filialei București a OAR. Acesta a confundat data de
28.05.2022 cu data de 21.05.2022. Procesul verbal de
constatare a prezenței membrilor la Facultatea de Drept în 21
mai 2022 a fost semnat de arh. Anca Graur Georgiana, arh.
Bogdan Dragoș Munteanu și Yvonne Toader.

. Componenta prezidiului: Sesiunea 1 — Președintele Filialei
Bucureşti și membrii Colegiul Director Teritorial în mandatul
2018-2022: președinte arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte arh.
Ana Maria Zahariade, vicepreședinte arh. Irina Meliţă,
vicepreședinte arh. Andrei Ladislau Fenyo, arh. Cătălin Berescu,
trezorier.



Coordonator al Sesiunii I — arh. Emil Ivănescu,
Președinte al Filialei București a OAR

G. 10:30 -10:50 - Comitetul de organizare, prin arh. Daniela Calciu,
anunţă:

deschiderea lucrărilor conferinței;

- numărul de participanți înregistraţi, legalitatea conferinței
constituită din membrii prezenţi în număr de 278 membri
înregistraţi;

- deschiderea Sesiunii | a conferinței.

- este invitat președintele Colegiului Director sa ia loc la

prezidiu;

- invită membrii secretariatului să ia loc la masa dedicată și sunt
prezentați.

10:48 - număr de participanţi: 278 — se declară statutară aceasta
conferinţă:
10:49 - Colegiul director ia loc la prezidiu. Este invitat să ia loc la

prezidiu domnul avocat Marcel Toader, avocatul filialei care va
răspunde, dacă va fi cazul, întrebărilor participanților.
10:50 — Arh. Emil Ivănescu declară deschisa sesiunea. Salută pe cei
prezenți în sală, le adresează mulțumiri celor prezenţi în aula pentru
participare.

„Suntem în formație completă. Nu vreau să lungesc. Avem unșir de
evenimente amplu. O să supun spre vot ordinea de zi. Vă rog!”

10:52 - Se votează pentru deschiderea sesiunii, este aprobată ordinea
de zi cu un număr de 159 de voturi.

Arh. Emil Ivănescu anunță deschiderea unei liste pe care cei prezenți
se pot înscrie să ia cuvântul, vor avea maxim 3 min de discurs, lista
deschisă se află la secretariat.



Arh. Andrei Fenyo va prezenta proiectul de regulament.
Arh. E.l. anunţă că trebuie aleasă Comisia de validare și numărare a
voturilor - comisia se alege din cei prezenţi în sală care nu și-au depus
candidaturile și este votată cu vot deschis. El precizează că
regulamentul prevede 3-5 membri dar cere conferinței să aprobe o
comisie formată din 9 membri.

Cei prezenți aprobă prin vot mărirea numărului de membri în comisia
de numărare la 9.

Arh. E.l. precizează că numărătoarea voturilor este o sarcină foarte
dificilă dar foarte importantă și este nevoie de mai mulți colegi care ar
dori să ajute în numărarea voturilor.

Arh. E.l. constată că s-au înscris 7 persoane, invită membrii comisiei de
numărare să se prezinte, aceștia sunt:

1. Buliga Alexandra Elena

2. Yahia Dardari

3. loana Cătălina Vărzaru

4. Kalina Krasteva

5. Simina Dron

6. Raisa Parpala

7. Ilarie Nicolae Eduard Epure
El supune la vot: "Sunteţi de acord cu comisia alcătuită din cei 7
colegi?”

11:04 — Se votează cu vot deschis, comisia de validare și numărare a
voturilor se aprobă în unanimitate.

Arh. E.l. invită comisia să se retragă, împreună să numească
președintele comisiei și să se il anunțe. Comisia alege ca președinte pe
arh. Yahia Dardari.

Arh. E.l. anunță că vom intra în partea regulamentului de organizare și

funcționarea Filialei București a OAR.



11:06 — Proiectul Regulamentului de organizare și funcţionare a
Filialei Bucureşti a OAR — arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte O.A.R.
Bucureşti, coordonator GL ROF.

Avem 25 de minute - va fi o prezentare de 3 minute, apoi luări de
cuvânt de câte 12 minute.

Arh. A.F. prezintă - Despre proiectul de regulamentaal filialei- demersul
a început în 2019 prin formarea unui grup de revizuire- regulamentul-
cadru adoptat în 2018 care abrogă toate regulamentele filialelor.

Am ajuns la un moment în care am avut o primă pre-consultare cu
Ordinul Naţional pe subiect, să vedem care este opinia lor.

Am constat la acest moment că anumite lucruri contravin
regulamentului cadru, motiv pentru care am reevaluat genul de
intervenţii pe care le puteam face. A venit pandemia și șansa de a fi

aprobat a dispărut. Nu putem face aceste lucruri acum. Intre timp, a
apărut surpriza din regulamentul cadru al filialelor prin care
organizarea conferinţelor era limitat la jumătate +1. Există șansa să nu
poate fi îndeplinite și a fost readus în discuție regulamentul filialei și
problema cvorumului să fie rezolvată.

Arh. A.F. precizează că pentru a face multe trebuie să modificam
regulamente superioare.

Sper că aţi apucat să parcurgeţi materialul și aș invita pe cei care
doresc să spună ceva. Dacă doresc.

In momentul de față arh. A.F. deschide discuţiile pe regulament: dacă
cei prezenți sunt de acord cu forma propusă.

Andrei Fenyo: Putem să rămânem. Procedura de consultare pe
document si forma care ajunge pe masa conferinţei e reglementată în
cadru filialelor. Documentul ajunge în cadrul conferinței și poate fi

adoptat sau respins. Suntem în această etapă în care adoptăm sau
respingem materialul adoptat.
Tot în lege se spune că ordinul își face propriile regulamente.

11:16 - Vot regulament



Arh. A.F. - Dacă nu mai e nimeni, aş dori să supun la vot proiectul de
regulament de organizare și funcționare al Filialei Teritoriale
București.

11:22 — Se votează cu vot deschis: 119 voturi pentru, 22 abţineri, 13
voturi împotrivă.

11:22 — Emil Ivănescu: va trece la prezentarea Rapoartelor forurilor
de conducere și comisiilor alese ala Filialei Bucureşti a OAR pentru
2018-2022.

11:40 — Precizează că raportul pune accent pe activități - colaborări cu
primării cu impact pentru București.

Vor urma raportul comisiei teritoriale de cenzoriși cel al comisiei de
disciplină. O scurtă prezentare a raportului de activitate.
El prezintă o scurtă sinteză a dinamicii membrilor - 25 noiembrie 2018:
4.236 membri

-27 noiembrie 2020: 4.422 membri
-24 noiembrie 2021: 4.407 membri

Precizează că la 16 mai 2022 — 4.454 membri. In 4 ani a crescut cu 218
- aproximativ 5%.

In perioada 2018-2022 s-au făcut 449 de înscrieri, 106 transferuri, 842
membri cu restanţe mai vechi de 5 ani.

In această perioadă de 4 ani au fost 44 ședințe ale Colegiului Director,
28 de ședințe teritoriale.

Câteva teme de interes pregnant - o prezentare cantitativă noi am
avut o situaţie dificilă. Toate mandatele au întâmpinat diferite crize.
La noi, criza declanșată de pandemia de Covid19, schimbările politice
şi războiul din Ucraina au afectat viața tuturor. Noi am depus eforturi
să menţinem un echilibru astfel încât filiala să funcționeze și să avem
același standard de activitate.



Sunt multe activități care s-au desfășurat și voi face o scurtă
prezentare. De asemenea, vom prezenta câteva acţiuni care s-au
transformat în livrabile, ustensile pe care noi le-am creat pentru
colaborarea cu externul.

A fost lansată platforma "Agenda urbana” care cuprinde 10 teme
pentru București, fiecare temă având câte 3 (trei) paliere de
comunicare - echipa numeroasă care a participat (în special lrina
Meliţă).
Cu ajutorul unui grup de lucru s-a dezvoltat Glosarul de termeni și
definiţii din normele pentru construcţii, ajungând în acest moment la

1.326 termeni.

El aduce mulțumiri nominale celor care au contribuit la activitățile
considerabile de dezvoltare ale filialei, inclusiv persoanei de la

mentenanța siteului, darși colaboratorilor.
Grupul de patrimoniu a generat Platforma de patrimoniu, dar și

platforma pentru recuperarea materialelor de case vechi. In

colaborare cu ASRO, s-a dezvoltat o acţiune pentru a oferi arhitecţilor
acces la biblioteca de standarde
S-au lansat două programe: Expo Hub OAR București (pentru care deja
s-au înscris foarte multe persoane) și Spaţiul de B2B Hub OAR

București - program pentru susţinerea arhitectului-antreprenor.
S-a dezvoltat proiectul - pilot „Antreprenoriat pentru arhitecţi”,
proiect cu feedback bun de la cursanţi.
Au fost numeroase parteneriate și colaborări cu:

- Organizațiile de arhitecţi - UAR (mulțumiri dna arh.Tureanu)
- Cu ASAR

e Cu UAUIM

„Registrul Urbaniștilor



Au avut loc acţiuni de sprijin umanitar în timpul pandemiei pentru
seniorii arhitecţi ai filialei, dar și la începutul crizei din Ucraina pentru
refugiații ucraineni.

Recunoașterea greșelilor, dar greșeli din care s-au putut trage
concluzii pentru a se aduce îmbunătățiri pe viitor.

Arh. E.l. prezintă mediului de dezvoltare - practic toate activitățile pe
4 ani, împărţite în 3 zone
1. Exercitarea profesiei - arhitect practician.
2. Componenta de oraș.
3. Componenta Casei OAR București - Mulţumim mandatelor trecute
pentru folosirea acestei resurse. Mandatul domnului arhitect
Ochinciuc = mulțumiri! Mulţumiri domnului arhitect Sturza!
Încercăm să o transformăm ca loc al arhitecţilor.

Fiecare din aceste componente are mai multe paliere — interacţiune
membri, activitate, câteva lucruri importante sunt în acest raport - pe
toate palierele administrative ale Bucureștiului am fost de acord în
consiliu - e bine să pornim pe activități la firul ierbii și discuţii și

dialoguri cu toate entităţile implicate.

Dialogul a fost început în perioada 2018-2020 în care am reușit să
facem acest dialog și după 2020 și cu ambele administrații am reuşit
să avem lucruri vizibile.

Cu multe din primăriile din București am încheiat protocoale de
colaborare.

Puncte-cheie: de autorizări, de digital și cea de achiziţii publice prin
concurs de soluții.

Am reușit să aducem niște lucruri- dialogul acesta cu administraţia a
adus câteva zone bune.

După 2020, am realizat acest grup de dialog - care a început cu
Primăria Capitalei. Nu au fost foarte multe întâlniri pe acesta temă dar
în ultima perioadă din 2021 discuțiile și întâlnirile au apărut foarte des.



Pe zona achiziţiilor publice, am reușit multe lucruri cu Departamentul
de Concursuri.

Am convins administrații să facem concursuri de soluţii.

Bineînţeles e doar un fragment din tot ce putem realiza și este
important. Foarte multe primării vor să participe la achiziţii.

Din păcate, acum reluând aceasta discuţie doar o primărie sau douasi
celelalte sunt in curs de dezvoltare.

Am atras atenţia la Primăria Capitalei, sunt foarte mulți nemulțumiți
cu întârzieri.

Si am discutat cu primarii de sector.

Am creat evenimente ample- de susținere si de relansare a PUG-ului -
si am reușit sa aducem la aceeași masa - constructori, organizații
profesionale, școala - zona academică. Am fost cu același mesaj care a
ajuns la primărie. Au fost niște perturbații benefice.

Am atras reprezentaţiai organizaţiilor de profil. Laitmotivele acţiunilor
noastre- acel ghid de proiectare.
Mare parte din acțiuniau fost si sunt orientate către arhitect.
Noi am reușit împreună - Consiliul Teritorial si Colegiul Director.

Am creat niște unelte pentru membrii noștri- membrii organizației.

Grupurile de lucru au funcţionat - iar in mandatul acesta a fost o
activitate puternică.
In primii ani, 6 grupuri de lucru - momentan avem 3 grupuri de lucru.
lar aceste livrabile sunt pe siteul nostru ca dispozitiv de lucru pentru
arhitecţi și mulțumesc colegilor.

1. Spaţiul public - coordonator arh. Raluca Vișinescu
2. Legislaţie — arh. Andrei Fenyo
3. Patrimoniu- arh. lulia Stanciu



Raportul Consiliului Teritorial - arh. Emil Ivănescu, Președinteși
Vicepreședințiai Filialei Teritoriale București a O.A.R

11:50 - Luare cuvânt - arh. Cătălin Berescu, trezorier - Raport privind
activitatea financiar-contabilă pe perioada 2018-2022

- Bugetul este guvernat de activități și își propune să asigure
longevitatea filialei

- La începutul mandatului trezoreria era goală, din caza schimbării
sediului, însă acum exista un fond de economii de 120.000
euro

„S-a înregistrat creșterea numărului de membri, creșterea
numărului de proiecte si o rată mai mare de încasare cotizaţii.

. Contactarea membrilor a facilitat creșterea numărului de
membri.

- Prezentare grafic cu Impactul pandemiei
- Prezentare grafic ce reflectă stabilitatea financiară
- Momentan, în medie — 30 euro/membru (120.000 euro fond de

economii) - este loc de îmbunătățiri
-O lună — cheltuieli de 250 euro/lei => suntem acoperiţi pentru

următoarele luni

11:48 Luare cuvânt arh. Alexandru Pașol pentru a prezenta Raportul
comisiei teritoriale de cenzori

- Comisia este formată din doi arhitecţi și un expert contabil (arh.
Alexandru Pașol, Arh. lulia latagan și Expert contabil Aurelia
Vlad)

„S-a încercat rezolvarea discrepanţelor și neînțelegerilor prin
negociereși înțelegere.

„S-a găsit mereu înțelegerea punctului de vedere al fiecărei părți,
în conformitate cu nevoile angajaţilor.

- Concluzia este una pozitivă, cu speranța că următoarea comisie
să fie cel puţin la fel de înțelegătoareși cu putere de negociere
pentru binele organizației.



12:03 Arh. Emil Ivănescu anunţă că lista de luări cuvânt este încă
deschisă și se poate înscrie oricine

12:04 Luare cuvânt arh. Cristian Rădulescu pentru prezentarea
raportului Comisiei Teritoriale de Disciplină

- Comisia de Disciplină este formată din 3 membri
e In anii precedenţi s-au înregistrat:

o 2018-21 sesizări
o 2019 -7 sesizări
o 2020 - 10 sesizări
o 2021 - 4 sesizări

e constatări:
o Arhitecţii ajută beneficiarul să construiască cât mai mult —

fapt ce atrage nemulțumirile vecinilor.
o Implicare, profesionalism, aplanare conflicte
o Anumiți arhitecţi persistă în ajungere în comisia de

disciplină

12:07- El anunţă deschiderea luărilor de cuvânt de către participanţi

12:08 — Arh. Lotreanu Monica

-tna4141
-Votarea regulamentului - exercițiu formal nefinalizat - dorința de

avansare la procedurile de vot 2022 - regulamentul ar trebui
format dintr-un regulament-cadru și anexa.

- Dorește să știe de ce nu există raport al președintelui filialei?
- A depus contestaţie la modalitățile de vot dar a primit răspuns

negativ.
- Propunere de facere a doua operațiuni:

o Lista verde alegeri consiliu tăiată, anulată.
o Buletin de vot pentru alegere delegaţi

- Procedura din desemnare e prin vot secret și trebuia vot deschis



.Invitare la anulare vot- (art.21 regulament- cadru)

12:14 - Arh. Panaitescu Alexandru

- Felicitări echipei din ultimii 4 ani
- Dezamăgire ca sala nu e plină ca in alți ani. De ce?
- In ciuda eforturilor filialei, nu s-a umplut sala.
- Cauza: restrângerea competentelor a membrilor? - arhitectul era

și urbanist și arh. de interior și de produs etc
Arhitectul avea poziție cvasi-universală, dar acum s-a diminuat
prestanțţa arhitecţilor

„Trebuie să milităm pentru recucerirea acestor competente,
pentru postura universală profesională.

12:19 - arh. Barbu Vlad

- In 1989, a fost fondator al Uniunii Arhitecţilor
- A durat10 ani pană a obţinut dreptul de semnătură
- Notorietatea si respectul de șantier nu se obține printr-o

organizație, ci prin munca la planșetă.

Emil Ivănescu supune la vot descărcarea de sarcini a conducerii 2018-
2022
12:27 — 12:31 — Descărcarea de gestiune a conducerii Filialei
Bucureşti a OAR pentru mandatul 2018-2022 — se votează cu vot
deschis: 108 voturi pentru, 2 abţineri, 3 voturi împotrivă.

Se solicită un vot pentru Raportul Consiliului Teritorial
12:32 — Vot pentru Raportul Consiliului Teritorial al Filialei Bucureşti
2018-2022.

12:36 — centralizare vot.
12:39 — se aprobă cu 94 de voturi pentru, 0 abţineri, 3 voturi
împotrivă.
12:41 — reconfirmare ROF



13:15 — 14:00 — pauza de prânz

SESIUNEA a II-a

Prezidiu asigurat de Comitetul de organizare - arh. Bogdan Andrei
Fezi, arh. Daniela Calciu, arh. Raluca Vişinescu

Moderatorarh. Daniela Calciu

14:00 — Prezentare Raport Comisie de verificare și validare a
candidaturilor — arh. Bogdan Fezi.
14:18 — arh. Daniela Calciu, moderator, precizează că nu candidează
pentru viitorul mandat nici la filială nici la OAR, face o scurtă
recapitulare a Sesiunii | și explică regulamentul de vot:

Comisia de validare: s-au verificat dosarele, s-a constatat că toate
candidaturile respectă si pot fi înscrise pe liste.
Prezentare aspecte regulamentare: candidaţii la Consiliul Teritorial cu
97 candidați- se aleg 50 de locuri. Pentru a fi validă - cel puțin 1
candidatsi cel mult 50.
Pentru comisia de Cenzori- 5 persoane care candidează pentru 4
locuri- pentru a fi validat trebuie să fie bifată minim o persoană,
maxim 4.

Comisia de Disciplină- 16 persoane candidează pentru 13 locuri.

Preşedinte - 3 candidați, se bifează 1.

Candidaţii la Consiliul National- trebuie validați nominal, se atrage
atenția ca trebuie sa propunem pentru National un număr cel puţin
egal cu numărul de locuri avut, se asigura cel puțin 44 de candidaţi.
Pentru a fi validat un candidat - 50% + 1



Delegaţi la Conferința Naţională:151 candidați delegați,
subreprezentați.

la cuvântul arh. Mircea Ochinciuc - sesizările pe lista delegaților din
partea filialei erau prevăzute prin raportare la numărul de membri -

240 de delegaţi. In afară de cei 240, conform normelor de
reprezentare a filialelor, mai aveam dreptul la 22 de supleanţi. La

capitolul reprezentativitate, filiala nu este asigurată, având doar 151
delegați, lipsind 70 de voturi. In acest ROF scrie textual: Conferința
teritorială alege delegaţii si supleanţii pentru Comisia Naţionala
conform art. 10, nimic altceva.
Art. 10: sunt delegați ai filialelor membrii acestora care au fost
desemnaţi la Conferința Teritorială. Filialele vor desemna prin vot, un
număr de delegați cu drept de reprezentare pană la completarea
numărului total de delegaţi ai numărului Filialei — pledează pentru
încercarea de a găsio soluţie.

Intervenţie: Barbu Vlad

Intervenţie Marcel Toader, avocat: explicaţie de ce această conferință
este statutară:

In 2011, modificarea regulamentului, in 201 - nr. 1403- ajustare a
regulamentului- 1 delegat la un nr. de 20 de membri, sunt doar 151
membri înscriși.
Precizează că din punct de vedere al legalității, nu sunt probleme.

Prezentarea candidaţilor — au fost invitați să prezinte un scurt speech
numai aceia care doresc
Consiliul de Conducere Teritorial, 97 candidaţi



Baciu Daniel - încurajează votarea celor care practică
arhitectura.
Chira Cristina- transparenţă, vot hibrid .

Collavini Olivia-Elena
Crăciunoiu Daniela Cristina
Florin Enache
Andrei Ladislau Fenyo
Bogdan Andrei Fezi
Gociman Cristina Olga
Hasnaș Dorothe-Marina
Constantin Hazarian- dialog cu primăriile, statutul arhitectului
definit și respectat în societate
Gabriela Monica lacovenco
lulia latagan- cenzor
Marian Liviu lon - proiectare în mod corect, relație mai bună cu
primăriile
Bogdan Ivanovici - obiective implicare în refacerea
regulamentelor, transparentizare, reforme, coerenta în
organizare, transparența modului de cheltuire a banilor.
Mădălina Jiman
Mihai Munteanu
Radu Petre Năstase
Nemțeanu Ruxandra
Pașol Alexandru
Pasărin Anca-Maria
Gheorghe Pătrașcu
Sergiu Cătălin Petrea
Bogdan Alexandru Pintilie
Anca Sandu,
Adrian Spirescu- expo arh. Marcel lancu- Palatul Dacia
Maria lulia Stanciu- Platforma 112 recuperare
Tăutu Andra Raluca- arhitect repus în drepturi- să ne respectam
reciproc, nu să disecăm si să distrugem
George Tohăneanu



Octavian Ungureanu - Codul construcțiilor, 4 clase- oprirea
acestui lucru
Voiculescu Anca-loana - implicare în reglementari tehnice,
propuneri legislative, P118
Ana Maria Zahariade - din 2014 implicare în activitatea ordinului.
Zerva Adrian Emilian

Comisia Teritorială de Cenzori, 5 candidaţi
A vorbit Popa Eliodor- alegerea colegilor tineri
Comisia Teritorială de Disciplină, 16 candidaţi
Au vorbit:
Al Bashtawi Mohammad
Bârnaure Mihaela Marina
Tiberiu David- cunoaște legislația a două țări, proiectare în Israel
Estera Gospodaru
Vasile Meiţă
Porumbacu Constantin- așteaptă o definiție a semnăturii de
complezenta
Elena Mădălina Toma- experiență nefericită cu comisia de
disciplină, dă în judecată comisia OAR Naţional

Președinte, 3 candidaţi

Enache Florin-Nicolae
Grupul Arhitecţi Romani, OAR s-a îndepărtat de membri, una din
misiuni este rezolvarea ecuaţiei, sunarea membrilor, înfiinţarea
ong care se ocupa de locuire, bulina albastra, important ca
profesioniștii sa fie prezenţi in public, cat mai mulți
Obiective: performanţa (proceduri simple, clarificare
regulamente), business, comunicare
Transparenţa- important sa avem transformare digitală
activitate cu marketing, experiența de corporație: lucruri clare și

simple, educație de business,
Cred că o echipă bine intenţionată poate să facă lucruri atât timp
cât își propune obiective de care să se țină



Ivănescu Emil

Mulţumiri, fundament corect cu administrația indiferent de
culoare politică, asociaţii, ong, toate palierele ce definesc centrii
de putere
Misiunea este să devenim un ordin puternic, însemnând să
devenim o entitate cu care poți să colaborezi, propune un plan
de management strategic cu 25 de programe flexibile cablate
într-un sistem de 3 componente - exercitarea profesiei, oraș
patrimoniu, comunitate.
Accent pus pe sprijin - birouri mici, medii, mari, cursuri la

facultate care să ajute in misiunile din stagiu, formare arhitecţi
pentru administrație încă din scoală, arhitect-antreprenor -

esenţial, formare, cursuri, ateliere gratuite oferite membrilor
într-un sistem cu indicator de performanţa specifici, votul online
- contextul a creat un blocaj la nivel de reglementare, exemple
de la alte organizaţii; de ex baroul avocaţilor.
Consiliu teritorial amplu - prin grupuri de lucru putem face
lucruri mai puternice și cu impact mult mai mare
Patrimoniu - să ducem grija pentru oraș atât pentru nou, cât și
pentru reabilitare, intervenţie
Casa OAR - casa arhitecţilor- sediul să devină un centru pentru
comunitate
protecția arhitectului - arhitecţii de interior, asistentă juridică
gratuită, sistemul de asigurare.

Tohăneanu George Alexandru
Definiția OAR, organizaţia trebuie să devină un instrument de
lucru
Ce înseamnă să candidezi?- Să oferi din resurse și disponibilitate
celorlalți
Rolul președintelui- reprezentativ



16:00-16:30 — se aduc urnele, se votează, se sigilează la încheierea
intervalului stabilit, se transportă în sala în care va avea loc numărarea
voturilor. Comisia va începe cu numărătoarea voturilor pentru
Președinte Filiala București pentru a se stabili daca va fi un tur 2 la

alegerea președintelui.

16.55- Președintele comisiei de numărare, arh.Yahia Darvari, anunţă
voturile pentru președinte:

e 254 voturi, anulate 4
e Arh. Emil Ivănescu — este confirmat in funcția de președinte al

Filialei Bucureşti a OAR cu un număr de 187 de voturi din primul
tur de scrutin.

- arh. Florin Enache a primit 53 de voturi, iar arh. George
Tohăneanu a primit 14 voturi.

Arh. Emil Ivănescu ţine un scurt discurs în care a mulțumit colegilor
arhitecți pentru efortul comun din mandatul anterior. A insistat
asupra faptului că rezultatele se vor vedea în timpși vorfi consistente.
Organizația Filialei Bucureşti a OAR este una foarte puternică datorită
celor care aleg să se implice. A mulțumit tuturor celor prezenți.

Comisia de validare și numărare a voturilor își continuă activitatea
până în data de 29.05.2022 la ora 1:55, moment în care din cauza orei
înaintate își suspendă activitatea.

Comisia de numărare a voturilor a anunțat comitetul de organizare al

Conferinţei și secretariatul acesteia că a reușit finalizarea numărării
voturilor pentru consiliul teritorial, comisia teritorială de disciplină,
comisia teritorială de cenzoriși validarea candidaţilor pentru consiliul
naţional și că nu au reușit să numere voturile pentru delegații la

conferința națională.
Cu această ocazie a fost întocmit procesul verbal de constatare, nr.
1974 din 22.05.2022.

Buletinele de vot, puse în urnele lor resigilate, au fost mutate la sediul
Filialei unde au fost plasate într-o încăpere închisă și asigurată.



Pe 29.05.202, la ora 13:42, în prezenţa unei comisii formată din 2

persoane, formată din Arh. Raluca Vișinescu și Arh. Bogdan Dragoș
Munteanu și membrii Comisiei de validare și numărare a voturilor a
fost deschisă încăperea și predate urnele de vot așa cum au fost ele
predate.
Comisia de validare și numărare a voturilor a reluat activitatea sa pe
care a încheiat-o la ora 22:15, întocmind raportul comisiei privind
voturile exprimate în cadrul Conferinței, acesta fiind făcut public la ora
23:04.

Comisia de verificare și numărare a voturilor revine cu o erată la acest
raport, în data de 30.05.2022, aceasta fiind făcută publică în data de
02.06.2022.

În data de 3.06.2022 a fost încheiat prezentul proces verbal.



Membrii prezidiului Conferinței Teritoriale a Filialei București a
O.A.R. — sâmbătă, 28 mai 2022

Sesiunea |

Președintele și Colegiul Director Teritorial în mandatul 2018-2022

Președinte=ax7 VA- Vicepreședinte arh. Ana Maria Zahariade /,/, „loditi -
- Vicepreședinte arh. Irina Meliță——
- Vicepreședinte arh. Andrei Ladislau Fenyo | A
- Arh. Cătălin Berescu, trezorier Mo



Sesiunea a l-a

Prezidiu asigurat de arh. Daniela Calciu, membru în Comitetul de
organizare a conferinței.

Arh. Daniela Calciu

Secretariatul conferinței

Arh. Denisa lvan o
Arh. Cristian Moscu

Arh. Anca Georgiana Graur 2

Arh. Bogdan Dragoș Muntea

Vineri 03 iunie 2022


