Sinteza reuniunii Consiliului de Conducere Teritorial – miercuri
09 august 2017
Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc miercuri 09 august 2017,
începând cu ora 15:00, la sediul Filialei București aflat în str. Sf. Constantin
nr. 32, sect. 1, București.
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune participând 12 membri din totalul de 22,
conform foii de prezență.
Au fost discutate subiectele propuse în Ordinea de Zi.

Organizarea Conferinței Teritoriale Extraordinare – 07 septembrie 2017
Membrii Consiliului Teritorial au aprobat desfășurarea Conferinței Extraordinare a Filialei
București a O.A.R. joi 07 septembrie 2017 în Aula Magna a Facultății de Drept. S-a
discutat necesitatea unei mai bune comunicări cu membrii în vederea participării acestora
în număr mare la lucrările conferinței și a înscrierii acestora pe lista delegaților filialei la
Conferința Națională Extraordinară – 204 delegați și 20 supleanți. Pentru o buna
cunoaștere a documentelor supuse votului în Conferința Națională Extraordinară, membrii
filialei înscriși pe lista delegaților trebuie să fie prezenți la lucrările Conferinței Teritoriale
Extraordinare pentru votarea lor ca reprezentanți.
S-au propus subiecte pentru completarea Ordinii de Zi a Conferinței Extraordinare a
Filialei București a O.A.R.: propunerea conferirii titlului de Membru de Onoare al O.A.R.
domnului ing. Dorin Lazăr; supunerea aprobării conferinței a unui document adresat oficial
Comisiei de Monumente de For Public prin care O.A.R. București solicită amplasarea
acestora în așa fel încât acestea să îmbunătățească spațiul public; prezentarea
conceptului Casei Arhitecturii și definirea spațiului aflat la demisolul noului sediu al filialei
cu sprijinul Calup; prezentarea Raportului pentru București 2017.

Anuala de Arhitectură – București 2017
S-a prezentat pe scurt desfășurarea Anualei 2017: evenimentul se prelungește până în
decembrie când va avea loc seara de jazz și închiderea oficială, la expoziție au participat
140 de proiecte distribuite în 10 secțiuni, juriul a fost internațional, expoziția va fi itinerată.
S-a prezentat propunerea disocierii expoziției de arhitectură, adresată membrilor, de
„festivalul de arhitectură” format din evenimente care se adresează publicului larg și care
se poate desfășura pe parcursul unui an. Expoziția va fi organizata într-un spațiu închis,
destinat expunerii, va putea fi vizitată într-un interval de timp determinat și poate fi
organizată o dată la doi ani, după modelul Bienalei și în ani alternativi cu aceasta.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.

