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CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 

SINTEZA 

dezbaterilor din reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 

joi 09 aprilie 2015 

 

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc joi  

09 aprilie 2015, începând cu  ora 15:30, la sediul Filialei București aflat 

în str. Academiei nr. 18-20, sect. 1, București. 

 

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune participând 18 membri din totalul de 22. 

Invitat domnul Marian Ivan președinte OPTAR (Organizația pentru Promovarea  

Transportului Alternativ în România. 

 

Dezbaterile s-au desfășurat conform ordinii de zi. 

 

1. Anuala de Arhitectură București, ediția a XIII-a 2015 

Domnul arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte al filialei și Comisar al Anualei prezintă Anuala 2015: 

tema „construind comunitatea”, programul, durata și schița pentru calendarul evenimentului, 

anunțul „call for projects” pentru evenimente incluse în Anuală, alcătuirea juriului, bugetul, situația 

sponsorizărilor, intenția de a invita arhitecți din Republica Moldova, proiectul cultural care va fi 

depus la O.A.R. pentru obținerea finanțării. 

Domnul arh. Șerban Sturdza, Președintele Filialei București a O.A.R. precizează că filiala va aduce 

noutăți în organizarea Anualei 2015 deși bugetul este limitat. Expoziția de proiecte  va fi expusă în 

mai multe locuri în oraș – Lipscani, cartiere. Desfășurarea Anualei pe mai multe luni va însemna un 

efort dar rezultatele se vor vedea în timp. Tematica acestei ediții, legată de comunitate, reprezintă 

preocupările filialei. Dorește recunoașterea Anualei ca eveniment de utilitate publică și interes 

public. Prin rezultatele mai multor acțiuni ale filialei vom urmări strângerea relațiilor cu autoritățile, 

convingerea acestora să susțină arhitectura. 

2. Informare privind timbrul cultural – situația timbrului de arhitectură 

Domnul arh. Șerban Sturdza prezintă demersurile întreprinse de O.A.R. împreună cu Filiala 

București a O.A.R. pentru păstrarea timbrului de arhitectură.  

Consideră ca la acțiunile O.A.R trebuie invitați să participe și membrii U.A.R. – este necesară 

stabilirea de punți între organizații. 

3. Sesiuni de finanțare a proiectelor culturale organizate de O.A.R. / proiecte culturale 

promovate de Filiala București  

Doamna arh. Raluca Munteanu prezintă celor prezenți proiectele culturale care urmează să se 

deruleze prin Filiala București a O.A.R. și care vor fi depuse la O.A.R. pentru obținerea finanțării.  

 4. Prezentare proiect „Drumuri Verzi în București” 

 Domnul Marian Ivan, președinte OPTAR (Organizația pentru Promovarea  Transportului Alternativ 

 în România) este invitat să prezinte în fața membrilor Consiliului de Conducere Teritorial 

 proiectul „Drumuri Verzi în București”. 

 5. Prezentarea activității membrilor Consiliului de Conducere Teritorial 

Membrii prezenți ai Consiliului de Conducere Teritorial își prezintă activitatea desfășurată în 

perioada de timp care a trecut de la ultima reuniune a consiliului.  

 

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.   

       

 16 aprilie 2015              arh. Șerban Sturdza 

           Președinte O.A.R. București 

 

                arh. Cornelia Burcuș 

         Secretar Executiv 


