PROCES VERBAL AL SEDINTEI
CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL
miercuri 09 decembrie 2015, ora 15:30
Sediu social
Str. Sf. Constantin nr.32
Sector 1, 010219 București

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc miercuri
09 decembrie 2015, incepind cu ora 15:30, la sediul Filialei Bucuresti aflat
in str. Academiei nr. 18-20, sect. 1, Bucuresti.

Punct de lucru
Str. Academiei nr. 18-20,
Sector 1, 010014 București
T: +40 (0)21 303 9226
F: +40 (0)21 315 5066
E: oarbuc@rdsmail.ro
W: www.oar-bucuresti.ro

Intilnirea a fost statutara, la reuniune participind, conform listei de semnaturi de
prezenta anexata, 19 membri (din 22).
Invitati la punctul 2 al OZ reprezentanti AUDP (Arhitecti, Urbanisti, Designeri, Peisagisti – cetateni
activi), 3 persoane: domnul arh. Adrian Ibric, doamna arh. Maria Ungureanu, doamna arh.
Smaranda Baciu.
Se supun discutiilor subiectele conform ordinei de zi.
1. Aprobarea Bugetului Filialei Bucuresti pentru anul 2016.
Domnul arh. Serban Sturdza – deschide sedinta;
- ii invita pe cei prezenti, care confirma primirea proiectului de Buget 2016 sa comenteze
materialul;
- da cuvintul domnului Adrian Marasescu, contabil sef, sa prezinte proiectul.
Domnul Adrian Marasescu – da citire Notei de Fundamentare.
Domnul arh. Iulius Cristea, Trezorier – precizeaza ca bugetul este echilibrat (venituri si
cheltuieli);
- precizeaza ca Bugetul 2016 este mai detaliat decit Bugetul 2015 (mai multe rubrici);
- precizeaza ca echialentul a 50.000 eu din venituri provin de la O.A.R. (pentru lucrarile la sediul
din Sf. Constantin).
Domnul arh. Serban Sturdza – propune publicarea bugetului in spiritul transparentei ( cum s-a
publicat Bugetul 2015), urmeaza sa se stabileasca cit de amanuntit;
- precizeaza ca tinerii arhitecti solicita transparenta si comunicare (desi nu cunosc nici legea de
organizare nici Regulamentul O.A.R.);
- precizeaza ca O.A.R. va transmite catre filiala 100.000 eu pt noul sediu, banii au fost solicitati in 2
transe;
- deoarece nu exista obiectii la proiectul de Buget din partea celor prezenti, supune la vot Bugetul
2016.
Bugetul Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru anul 2016 se aproba in unanimitate.
1a. Rapoarte de activitate.
Domnul arh. Bogdan Bogoescu – prezinta raportul de activitate al grupului de lucru pe probleme
legislative:reformulare Lg.50/1991, lg.fatade (refacere prin cofinantare), problemele de fiscalitate
aparute, succes inregistrat la Lg. 50/1991(in urma demersurilor a fost respinsa intentia de separare a
monumentelor de zonele protejate);
- precizeaza ca vor urma legile urbanismului si autorizatiei de construire.
Domnul arh. Lucian Parvulescu – este surprins ca nu i s-a cerut colaborarea, a lucrat in Germania,
stie cum se obtine AC acolo, arhitectii sint feriti de numarul mare de avize;
- isi ofera serviciile daca nu este prea tirziu, se refera la Germania, implica faptul ca arhitectul
german raspunde pt proiect;
- doreste sa se implice si in concursuri, cunoaste legislatie.
Domnul arh. Bogdan Bogoescu - precizeaza ca nu este tirziu, se discuta acum pt anul 2016.
Doamna arh. Flavia Rosu – propune implicarea O.A.R. in perfectionarea Arhitectilor Sefi;
- pledeaza pt legalitate in arhitectura si urbanism;
- precizeaza ca Universitatea asigura cursuri.
Doamna arh. Tania Iancu – s-a inscris in grupul de lucru si nu a fost invitata;

- la O.A.R. a fost convocata, au venit putini cu idei diferite, nu s-a concretizat nimic.
Domnul arh. Serban Sturdza – precizeaza ca nu trebuie sa astepte convocarea, trebuie sa fie
insistenta;
- precizeaza ca la fel este si cu concursurile, domnul arh. Alexandru Panaitescu este singur ( a
finalizat concursul pt sediu si nu a facut-o pt imobilul Academiei Romane), precizeaza ca la
capitolul concursuri filiala nu sta bine;
- propune celor prezenti sa nu astepte sa fie chemati, sa fie insistenti – grupurile de lucru vor
functiona numai daca oamenii intra in ele;
- precizeaza ca Ministrul Culturii a participat in data de 5 dec. 2015 la concertul pt Casa Enescu
sustinut de pianista Raluca Stirbat la Casa Mincu – a dovedit mare interes pt relatia cu ordinul, se
doreste Codul Patrimoniului, se cauta amplasament pt Sala Concerte in Bucuresti;
- informeaza ca domnul Dincu, Ministrul Dezvoltarii, doreste un Cod de Urbanism.
Domnul arh. Bogdan Bogoescu – completeaza: este necesara actualizarea listelor de monumente
din Bucuresti (timp scurt la dispozitie, toate au valoare, sa se evite parazitarea monumentelor);
- initierea in 2016 a unor actiuni – se va stabili cum ne organizam, cum apelam la ajutor.
Domnul arh. Emil Ivanescu – prezinta raportul privind Anuala 2015;
- expozitia – gradina – a fost vizitata de 6000 pers.
- au fost plingeri despre sectiuni – in urma sondajului 2014 au rezultat sectiuni specifice, au cuprins
intreaga activitate 9 arhitecti tineri).
Domnul arh. Serban Sturdza – dupa experienta 2015 se pune problema cum se organizeaza
Anuala 2016;
- propune revenirea asupra componentei juriului - invitare membri din strainatate;
- exista si alta pozitie decit a arhitectilor activi – vezi pdv arh. Florian Stanciu;
- prezinta rapoartele ONG-urilor participante;
- crede ca trebuie continuat cu corectarea greselilor – ex. imbunatatirea comunicarii;
- precizeaza ca ne aflam in faza redactarii Raportului pt. Bucuresti;
Continua cu prezentarea raportului privind pregatirea profesionala (pregatit de doamna arh. Raluca
Munteanu care nu a putut participa):
- OAR se ocupa cu pregatirea programului, OAR Bucuresti a oferit sa organizam program pilot –
organizare de cursuri platite (se pune si problema cum aragem arhitectii?);
- cursurile organizate au avut si calitati si defecte, s-a faccut sondaj in rindul participantilor – care
sint subiectele de interes (cel mai solicitat protectia la foc);
- raportul privind cursurile pilot a fost inaintat catre OAR;
- cursuri se organizeaza si la Timisoara si Cluj – ne vom consulta;
- solicita celor prezenti puncte de vedere.
Domnul arh. Bogdan Bogoescu – a participat la intilnirea cu candidatii la atestare, crede ca este
util un curs care sa li se adreseze, a vorbit cu doamna arh. Raluca Munteanu.
Domnul arh. Serban Sturdza – cursurile pt stagiari vor fi gratuite, restul participantilor platesc
80/persoana/curs (cheltuieli organizare), nu pot fi gratuite.
Domnul arh. Lucian Parvulescu – sugereaza obtinerea de finantari pt cursuri;
- propune organizarea unui curs de restaurari;
- vrea sa stie cine stabileste pretul/curs.
Domnul arh Serban Sturdza – precizeaza ca pretul rezulta din locatie, consum de materiale, plata
formatorului.
Domnul arh. Georgica Mitrache – vrea sa afle ce se preda la cursul de mozaic.
Domnul arh. Serban Sturdza – curs sustinut de Dan Popovici care prezinta pardoseli moderne,
materiale noi, experimente, tehnologii, etc.;
- precizeaza ca subiectele ca mozaic, lemn, au fost gustate de public.
Domnul arh. Mircea Ochinciuc – precizeaza ca rapoartele au ajuns foarte tirziu si recomanda pt
viitor o mai mare grijă la defalcarea problemelor;
- crede ca trebuie organizate prelegeri care sa aiba o anumita periodicitate;
- precizeaza ca in scoala exista cursuri exceptionale – ordinul trebuie sa atinga prin cursurile
organizate un alt plan al pregatirii;
- propune ca posibil un curs de reabilitare termica a cladirilor monument istoric.

Doamna arh. Daniela Calciu – informeaza ca in Franta, in ~2 ani de stagiu se fac cursuri de
notiuni de legislatie si administratie si cursuri de managementul de proiect si de birou;
- considera ca trebuie sa existe o strategie – punctajul trebuie precizat inainte;
- nu a inteles ce sint creditele si cine le recunoaste;
- se gindeste la initierea unor parteneriate cu alte organizatii – economie „antreprenoriat social” –
ajuta dezvoltarea profesionala;
- autofinantarea impreuna cu autosustinerea determina o zona de formare pt. tineri arhitecti, ajuta
tinerii arhitecți.
Domnul arh. Serban Sturdza - ultumeste participantilor si declara sedinta inchisa.
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arh. Serban Sturdza
Presedinte O.A.R. Bucuresti

arh. Cornelia Burcus
Secretar Executiv

