
Proces Verbal ședință Colegiu 

Director OAR București 09.09.2019
loc: sediul OAR București

invitați:                    -

au mai fost prezenți: Cornelia Burcuș,  secretar 

executiv 

Mihai Medvedovici, 

asistent comunicare

Prezența: fz.-fizic / ol. - online / ab-

absenți fz. ol. ab.

Emil Ivănescu

Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Prezență 5 1

Se supune la vot ordinea de zi Membru CD da nu abț.

Emil Ivănescu

Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Se votează: 5 0 0

1.Stabilirea datei Conferinței Teritoriale 

pentru actualizarea regulamentului 

filialei Membru CD

Există cvorum

Concluzie

Se aprobă.

vot: 5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri



Emil Ivănescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Zahariade

Cornelia Burcuș

Se hotărăște:

2.Actualizarea Ghidului de Proiectare și 

realizarea unui material digital pentru 

site-ul filialei

Membru CD

- Trebuie să discutăm de principiu pentru a găsi momentul cel mai potrivit pentru 

Conferința Teritorială.

- După părerea mea, cel mai bine pentru noi ar fi în prima săptămână din octombrie, 

ca să vină lumea la vot.

- Principalul subiect este actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al filialei OAR București, dar se vor găsi și alte subiecte.

- Cred că o lună este suficientă pentru dezbaterea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare înainte de a îl supune la vot.

- Îl rog pe Andrei Fenyo să pregătească un material referitor la ROF pentru a îl 

prezenta CT-ului de pe 25 septembrie.

- Singura problemă este ca consultarea să fie într-o perioadă când avem participanți. 

Eu cred că este bine să discutăm înainte lucrurile de la conferință. Eu cred că 

varianta cea mai bună este ca anul viitor prin mai să avem regulamentul gata de 

lansat. Ar fi toată vara pentru discuții.

- Problema cea mai mare este actualizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare. După aceea, dezbaterea publică va fi cum va fi, dar eu zic că o bună 

parte din dezbatere va fi înainte de a ieși pe piață. Cred că va fi suficient timp dacă 

ne organizăm corect.

- Voi pregăti o schemă pentru CT-ul următor.

- Este nevoie cam de o lună.

- Dacă îmi aduc bine aminte, anul trecut, când Naționalul a votat Regulamentul de 

Organizare și Funcționare, după conferință au mai fost etape care au durat mai mult 

de o lună.

Andrei Fenyo va întocmi un document care va conține o propunere de calendar 

privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Filialei 

București, document care va fi discutat în următoarea ședință a Consiliului 

Teritorial.



Emil Ivănescu

Andrei Fenyo

Cătălin Berescu

Irina Meliță

Ana Maria Zahariade

Supunere la vot Membru CD da nu abț.

Emil Ivănescu

- Chiar dacă este o problematică națională, asta nu înseamnă că Bucureștiul nu își 

poate asuma această problematică. Dar principiul pe care îl ridică ea este interesant 

și corect. Putem face și așa – declanșăm dezbateri pe tema actualizării acestui Ghid, 

pe niște direcții precise.

- Noi avem o problemă în înțelegerea documentațiilor pe care le facem, iar 

conținutul și modul de redactare diferă de la caz la caz. Trebuie să înțelegem de ce 

trebuie proiectul să conțină anumite lucruri în anumite situații. 

- Ideea cu dezbaterile ar fi să dăm un loc de manifestare a opiniilor și ele să stea la 

baza unui nou ghid.

- Mă derutează subiectele care vin din toate direcțiile, și cred că este foarte util ca la 

un CD să ne propunem ce vrem din mandatul acesta, niște obiective mai mari, și în 

funcție de ele să vedem ce facem.

- Eu vreau să votez în primul rând dezbaterile, nu Ghidul. Nu știu în ce direcție se 

înscrie acest Ghid. Eu aș vrea să avem niște obiective clare, fiindcă noi suntem OAR 

București.

Se aprobă.

- Una dintre idei la alegeri era refacerea Ghidului de proiectare, un document foarte 

util și solicitat de membri.

- Este o acțiune care aș vrea să dureze 1 an de zile care se referă numai la partea de 

ghid de proiectare, nu la tot materialul.

- Propune să reluăm lucrurile de bază și să le recomunicăm către publicul larg.

- Propun să luăm lucrurile pe capitole și să facem dezbateri televizate (on-line).

- Vom publica Ghidul pe site și îl vom edita și în variantă tipărită.

- A fost o întâlnire cu stagiarii săptămâna trecută, participanții au cerut un astfel de 

material. Mihai Munteanu și Iulia Stanciu au pomenit de Ghid, ceea ce mi-a întărit 

ideea actualizării lui.

- Actualizarea ghidului era gândită în sensul unor mese rotunde pe parcursul anului, 

niște dezbateri pe liniile directoare din ghid.

 - Nu cred că există documente sintetice care să îți spună ce face arhitectul. Avem 

niște reviste, niște evenimente, niște studii – într-un cuvânt, cultură.

- Dacă Ghidul va fi foarte tehnic, tip glosar, este altceva.

Concluzie



Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Se votează: 5 0 0

3.Înființare grup Facebook „OAR 

București” sau „Arhitect în București”

Membru CD

Emil Ivănescu

Andrei Fenyo

Irina Meliță

Ana Maria Zahariade

Se hotărăște:

4. Stabilire dată de realizare a call-ului 

cu membrii filialei Membru CD

Ana Maria Zahariade

- S-ar putea ca pe grupul Arhitecți Români să apară subiecte la care putem interveni 

și noi.

- Propun să facem un chestionar cu ce a câștigat și ce a pierdut profesia în ultimii 18 

ani.

- A făcut IMAS pentru Național un material bun.

- Eu cred că noi suntem o instituție și trebuie să ne comportăm ca atare în ceea ce 

privește canalele de comunicare.

vot: 5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri

- Grupurile de Facebook sunt folosite foarte mult de către membrii noștri. Voi ați 

reușit să faceți grupul Arhitecți Români. Vreau să vă întreb dacă nu ar fi bine să 

facem și noi un grup, pentru că lumea stă acolo. Facebook s-a construit în așa fel 

încât informația ajunge mult mai rapid prin grupuri.

Nu va fi realizat un nou grup pe Facebook în afară de Arhitect în București care a 

fost realizat de mai mult timp și care se va dezvolta.                                                      

Emil Ivănescu l-a rugat pe Andrei Fenyo să posteze problemele importante afișate 

de noi pe Facebook-ul filialei pe grupul Arhitecți români.                        De 

asemenea, îl va atenționa pe președinte când pe acest grup apar și se discută 

probleme foarte grave.

- Varianta cea mai simplă este să îl facem pe Emil Ivănescu administrator pe grupul 

Arhitecți Români și să nu mai facem altceva (alt grup).

Se aprobă.



Andrei Fenyo

Supunere la vot inițiativă organizare 

call către membri

Membru CD da nu abț.

Emil Ivănescu

Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Se votează: 5 0 0

5. Acord cu privire la modul în care vor 

fi consemnate ședințele după model 

redactare proces verbal OAR Național

Supunere la vot Membru CD da nu abț.

Emil Ivănescu

Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Se votează: 5 0 0

6. Stadiul acțiunii OAR București către 

mediul politic și societatea civilă

Membru CD

Concluzie

 - OAR a ajuns la maturitate, și ar fi bine și util să ne uităm critic în spate și să vedem 

ce a mers bine și ce nu.

- Putem ca acest chestionar de analiză retrospectivă să îl legăm de call-ul către 

membri, fiindcă va fi perceput pozitiv.

- Să stabilim o întâlnire și să vedem ce ar trebui să facem. Poate facem o ședință 

specială, la care să vină și un specialist. 

Concluzie

vot: 5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri

Se aprobă.

Se aprobă.

vot: 5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri



Irina Meliță

Andrei Fenyo

7. Listă evenimente și dezbateri ale 

Anualei de Arhitectură București Membru CD

7.1  „Forum București” - pachet de 

dezbateri pe tema Raportului pentru 

București

Emil Ivănescu

Irina Meliță

- Am inițiat un proiect prin care o să facem un site adresat bucureștenilor înainte de 

alegeri, pe 10 teme tehnice.

- Dacă nu angajăm și publicul larg, degeaba. Noi ne adresăm bucureștenilor cu niște 

teme pe care să și le aproprie.

- Ai grijă, fiindcă această acțiune va putea fi percepută politic.

- Încearcă să nu prezinți lucrurile ca pe o acțiune care să pregătească cetățenii 

pentru alegerile pe care le vor face, ci să informeze cetățenii și gata.

- Poate să fie ceva util, dar trebuie formulat în așa fel încât să nu fie perceput ca o 

implicare a OAR în campanie. 

- Cred că acest proiect poate fi finanțat din Taxa de Timbru de Arhitectură.

- Părerea mea este că putem prezenta CN-ului acest proiect, pentru a cere 

finanțare. Avem toate componentele.

- Am făcut anul acesta o încercare ca în loc să fac evenimente disparate să creez un 

program – „arhitect antreprenor” în care am adus diverse cursuri care aveau temă 

dezvoltarea antreprenorială.

- Când am candidat, am avut sloganul „pentru arhitectură și arhitecți”. Am gândit un 

sistem de evenimente și acțiuni care să țină ambele zone

- Am grupat cele două topice în pachete de programe. Primul program este „Forum 

București”, un pachet de dezbateri pe tema Raportului pentru București, parte din 

Anuala de Arhitectură.

- Eu voiam să luăm Raportul pentru București și să naștem niște dezbateri care să 

creeze niște materiale, pe care le putem lega de site-ul Irinei.

- Problema este că noi suntem într-un mediu total ostil arhitecturii, și eu văd 

acțiunea ca pe o resuscitare.

- Totul va fi filmat și pus online.

- Am vorbit cu niște colegi din afară, și vom avea colaborări pe proiect pentru 

fiecare acțiune.

- Mi se pare o idee bună, dar ar trebui să avem acest dialog cu primăria. 

- Temele pe care le abordăm ar trebui să fie mai generale.



Andrei Fenyo

Cătălin Berescu

Emil Ivănescu

Andrei Fenyo

Irina Meliță

7.3. Programul tehnologii pe diverse 

teme

Emil Ivănescu

- Trebuie să ne gândim la formatul dezbaterilor, la regulile pe baza cărora se 

întâmplă, și ce urmărim de la fiecare lucru.

- Dacă avem această dezbatere, trebuie să avem o echipă care se ocupă de 

organizarea dezbaterii și grupuri mai mici care organizează o temă. Se va putea 

planifica cu o săptămâna înainte.

- Aș vrea să facem un ghid permanent updatat al arhitecturii contemporane, care în 

momentul de față este mai puțin promovată.

- Am vorbit cu Robert Zotescu, care este și ghid profesionist, să pregătim 4-5 

oameni pentru tururi de arhitectură contemporană. 

- De ce nu externalizăm asta? Către ARCEN de exemplu.

- Trebuie sa analizăm Bucureștiul în mai multe momente, și să vedem că anumite 

etape cu care ne mândrim au fost percepute drept invazive la un moment dat.

- După cum am spus la început, trebuie să ai o revistă de arhitectură unde ani în șir 

se discută lucrurile acestea. Nu se poate rezolva printr-un document sau o 

dezbatere de două ore.

- Eu v-am propus să facem un obicei al unei vizite a caselor, împreună cu 

beneficiarii.

- Am vorbit deja să facem cursuri de proiectare parametrică, standarde green, etc.

- Este un DPC, dar aș fi vrut să ieșim puțin din zona funcționalistă.

- Foarte puțină lume știe de biblioteca OAR București și că se pot împrumuta cărți și 

reviste.

- Sunt arhive internaționale, biblioteci bune. Mă gândeam dacă n-am putea să 

facem un abonament astfel încât membrii filialei noastre să aibă acces la ele. 

7.2. Tema „Explore Bucharest”; ghid 

updatat al arhitecturii contemporane



Andrei Fenyo

Cătălin Berescu

Ana Maria Zahariade

Emil Ivănescu

Andrei Fenyo

- La „Pentru arhitecți” am avea programul „Arhitect Antreprenor”, ”Arhitect în 

București”, cu probleme de zi cu zi, apoi „Arhitecții Stagiari”, „OARB Family” prin 

care vreau să comunic mai mult despre programul de sprijin pentru tinerele familii. 

Bursa de joburi este o acțiune separată, apoi lucrurile legate de expo-cafenea (din 

sediu).

- Ne ocupăm și de acțiunea cu Club A. Clădirea este a cuiva acum, dar nu are 

legătură cu acțiunea noastră.                                                                                                         

- Vom face un mic caiet ca să știe lumea cum să se expună acolo (expo-cafenea 

sediu). Am vorbit cu Cristi și Marius și ei vor asigura montarea panourilor. Va fi 

Hostiuc care preia lucrurile, și băieții care fac panotajul.

- Hostiuc face un program de luna viitoare până în mai 2020. Sunt 32 de săptămâni, 

și la modul ideal ar trebui să fie săptămânal câte un eveniment.   

- La noi sunt puțini oameni interesați de teorie. Arhitecții la noi sunt interesați de 

subiecte tehnice și legale.

- Tehnologia vine din partea furnizorilor, deci trebuie oarecum cerut din partea 

noastră ca prezentarea să vizeze avantajul tehnologiei, nu a unei anumite soluții.

- Ce ar însemna dacă OAR împreună cu UAUIM ar digitaliza o bibliotecă?

- Pentru legislație există just.ro cu acces liber. Trebuie doar să facilităm accesul la el.

- Cred că bibliotecile trebuie să fie mari. Aș vedea o bibliotecă făcută de OAR, UAR, 

UAUIM, etc.

- Într-o lume ideală, ar trebui să existe o bibliotecă de arhitectură.

- Eu aș propune ca OAR București să se aboneze la biblioteca UAR. O parte din 

arhivă am încercat în plus să o digitalizăm. Este făcută deja o parte.

- Partea de detalii fusese începută de BICAU sub coordonarea lui Marius 

Smighelschi, dar s-a oprit.

7.4. Tema „Pentru Arhitecți”

- Ar trebui discutat și cu contabilul de la noi ca să vedem cum putem accesa banii de 

timbru, și care sunt regulile. Vreau să atragem cât mai mulți bani din timbru, și aș 

oferi oportunitatea oricui este interesat de a introduce o temă aici. Să nu pară că 

lucrurile vin doar din interiorul CD-ului. 



8. Concurs de soluții „Amenajare cheiul 

Dâmboviței” în zona sectorului 3 - 

stadiul acțiunii Membru CD

Emil Ivănescu

Supunere la vot Membru CD da nu abț.

Emil Ivănescu

Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Se votează: 5 0 0

9. Inițiere materiale ISU pentru sediu și 

realizare bucătărie sediu Membru CD

Emil Ivănescu

Supunere la vot Membru CD da nu abț.

Emil Ivănescu

Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Se votează: 5 0 0

- L-am convins pe primarul Sectorului 3 să facem concurs de soluții pentru 

amenajarea cheiului Dâmboviței. La organizarea concursului participă și Ambasada 

Olandei prin Green Initiatives, care va da o greutate mai mare acțiunii. Între timp, 

Green Initiatives a făcut o invitație către noi și către alții la o excursie din Olanda 

pentru a studia amenajări peisagistice. Am propus să participe arh. Raluca Vișinescu.

Concluzie

vot: 5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri

Se aprobă.

- Vrem să ne apucăm să facem documentația ISU pentru casa noastră și amenajarea 

bucătăriei. Au mai fost niște mici lucruri de îmbunătățit și ne putem apuca de 

material. Asta înseamnă niște fonduri pentru bucătărie, dar cred că le putem asigura 

din sponsorizări. Nu este vorba numai de mobilier ci și de aparatură. 

Concluzie

vot: 5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri

Se aprobă.



10. Program call for expo în spațiul 

expoziție-cafenea Membru CD subiect discutat și la punctul 7.4
Emil Ivănescu

11. Program evenimente și acțiuni OAR 

București

12. Dezbatere OAR București - parcuri: 

Carol și Cișmigiu Membru CD

Emil Ivănescu

Irina Meliță

Andrei Fenyo

Ana Maria Zahariade

Supunere la vot Membru CD da nu abț.

Emil Ivănescu

- Tomnița Florescu  a inițiat niște discuții restrânse la primărie, și am fost eu și 

Cătălin Berescu la discuții.

- Voiau să facă repede o documentație ca să ia fonduri europene. S-au folosit de 

niște studii făcute deja, dar soluția era proastă. S-a iscat un scandal imens.

- M-am dus la direcția care se ocupă de proiectul parcului Carol, o firmă a primăriei. 

De proiectul cu Cișmigiul se ocupă dl. Albișor care trebuia să se ocupe și de parcul 

Carol. Li s-a luat proiectul și s-a dat unei alte instituții. Am fost acolo și am cunoscut-

o pe directoare. I-am spus că nu vreau să mă uit, fiindcă OARB nu face corecturi pe 

proiecte, dar i-a invitat să facem o discuție înainte de a termina acest DALI. 

- Le-am explicat că sunt mai multe tipuri de dezbateri, profesională sau largă. A 

doua depresurizează foarte mult lucrurile. Le-am spus că OARB poate organiza 

dezbaterea pentru Carol.

- Voiam să vă întreb dacă vreți să facem asta în 2 săptămâni.

 - Am vorbit cu Hostiuc și i-am spus să se ocupe de un call pentru arhitecți pentru 

expoziții în spațiul de jos. Noi în CD le vom evalua și le vom alege, și vom oferi spațiu 

de expoziție tuturor membrilor care doresc asta.

Subiectul a fost discutat la punctul 7.1.

Se aprobă.

- Eu sunt de părere că OAR ar putea deveni un arbitru al unor discuții de genul 

acesta. Dar dacă ne asumăm asta, ar trebui să o facem în mod constant și trebuie să 

vedem dacă avem resurse.

- OAR nu poate să se erijeze total în judecător, dar ar trebui să semnalăm cazurile 

importante.

Concluzie

- Ar trebui să avem și o cât de mică certitudine că se poate schimba ceva prin 

implicarea OAR București. 



Ana Maria Zahariade

Irina Meliță

Cătălin Berescu

Andrei Fenyo

Ana Maria Goilav

Se votează: 5 0 0

Aprobat: arh. Emil Ivănescu,  președintele OAR București

Întocmit: arh. Mihai Medvedovici,  asistent comunicare

Avizat: arh. Cornelia Burcuș,   secretar executiv

Se aprobă.

vot: 5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri


