COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
Sinteza dezbaterilor - luni 06 iulie 2015
Luni 06 iulie 2015, ora 15:30, a avut loc reuniunea Colegiului Director Teritorial
la sediul Filialei București a O.A.R. din str. Academiei nr. 18-20.
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți:
1. arh. Șerban Sturdza, Președinte
2. arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte
3. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte
4. arh. Iulius Cristea, Trezorier
Invitați:: arh. Iulia Stanciu, autor al proiectului câștigător al concursului pentru sediul
din str. Sf. Constantin nr. 32 și arh. Alexandru Panaitescu, membru în Comisia
Tehnică de recepție.
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Au fost discutate următoarele probleme cuprinse în Ordinea de Zi:
1. Selecția constructorului pentru imobilul din str. Sf. Constantin nr.32.
Membrii Comisiei Tehnice de recepție au prezentat raportul întocmit în urma analizării ofertelor celor 4 firme de
construcții care au răspuns anunțului publicat de filială. În urma analizei, raportul recomandă alegerea firmei Cella
Cosimex s.r.l. Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă raportul Comisiei Tehnice de recepție. Comisia va
demara negocierea contractului cu firma Cella Cosimex s.r.l. Întâlnirea Comisiei Tehnice cu reprezentanții firmei
de construcții va avea loc marți 07 iulie, ora 16:00. La întâlnire va participa doamna arh. Iulia Stanciu.
2. Constituirea Grupului de Lucru organizare concursuri.
Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă în unanimitate constituirea Grupului de Lucru pentru organizarea
concursurilor de arhitectură. Domnul arh. Alexandru Panaitescu, prezent la discutii in calitate de invitat, si domnul arh.
Iulius Cristea, membru in Colegiul Director Teritorial, vor prezenta la următoarea reuniune propuneri de membri ai
Grupului de Lucru pentru concursuri.
3. Ghidul Bucureștiului – autor arh. Mariana Celac.
Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă în unanimitate ca Filialei București a Ordinului Arhitecților din
România să sprijine tipărirea Ghidului Bucureștiului, autor doamna arh. Mariana Celac. Ghidul este color, prezinta
arhitectura Bucurestiului continind informatii actualizate la zi, contine în introducere o scurtă prezentare a stilurilor și
perioadelor istorice si harti prezentind amplasarea obiectivelor.
4. Ziua Cartierului Cotroceni – sâmbătă 4 iulie 2015.
Sâmbătă 4 iulie 2015, în intervalul 10:00-22:00, în casa Ota din Cotroceni (str. dr. Staicovici nr. 26) s-a desfășurat
evenimentul „Zilele cartierului Cotroceni” organizat de asociația InCotroceni în cadrul Anualei de Arhitectură
București, ediția 2015, proiect selecționat prin apelul public organizat de filială. Domnul arh. Șerban Sturdza
prezintă desfășurarea evenimentului: participare numeroasă, problemele discutate și încercarea organizației PSD
sector 5 de confiscare a acțiunii. Cei prezenți aprobă comunicatul publicat de filială pe site și Facebook prin care
s-a solicitat o corectă reflectare publică a rolului și identității inițiatorilor evenimentului.
5. Promovare premii Expoziție de Proiecte din cadrul Anualei 2015.
Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă promovarea premiilor și nominalizărilor acordate la Expoziția de
Proiecte din cadrul Anualei de Arhitectură, ediția 2015 prin emisiuni radio și TV.
6. Scrisoare protest prevederi noul Cod Fiscal.
Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă ca Filiala București a O.A.R. sa fie cosemnatară, alături de fundația
ProPatrimonio și O.A.R., a unei scrisori de protest față de eliminarea din noul Cod Fiscal a prevederilor privind
scutirea de impozit a construcțiilor cu statut de monument.
7. Modificări la Legea nr. 10/1995.
Filiala București a O.A.R. se alătură demersurilor întreprinse de O.A.R. privind Legea nr. 177/2015 de modificare
a Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții. Se precizează că în textul Legii nr. 177/2015 nu apare cuvântul
arhitect/arhitectură.
8. Anuala de Arhitectură București, ediția 2015.
Se precizează că acțiunile desfășurate până la data ședinței s-au bucurat de prezența publicului, filiala se va îngriji
de asigurarea publicului și la evenimentele care urmează (iulie-august: perioada de concedii, octombrienoiembrie: răcirea timpului).
Începând cu luna septembrie Filiala București va pune la dispoziția membrilor care doresc să își organizeze
expoziții personale spații de expunere – anunțul privind condițiile și locațiile va fi postat pe site în timp util.
Va fi întocmită lista problemelor apărute în organizarea Anualei 2015 pentru a fi evitate la organizarea Anualei
2016.
9. Dreptul de autor.
Va fi analizat posibilitatea organizării unei conferințe pe tema drepturilor de autor susținută de domnul Andrei
Cornea.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
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