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COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL, joi 08 decembrie 2016 

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți: 
arh. Șerban Sturdza, președinte 
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte 
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte 
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte 
 
Au fost discutate subiectele cuprinse în Ordinea de Zi a reuniunii. 

1. Comunicat de presă – concluzii la demersul CUB 
Filiala București a OAR va publica un comunicat de presă precizând că, fiind vorba despre un 
proiect de utilitate publică majoră, va contribui în continuare, alături de celelalte organizații 
profesionale, la demersul pentru înființarea Centrului de Urbanism București – CUB. Dialogul 
public privind înființarea CUB va continua și după alegeri – ministere, guvern, administrația locală. 
În viziunea OAR București, CUB reprezintă o instituție după modelul căreia pot fi înființate Centre 
de Urbanism în teritoriu, la nivelul de județe și municipii. La întocmirea Comunicatului se vor avea 
în vedere opiniile exprimate de membrii filialei care au participat la sondajul privind înființarea CUB. 

2. Revista A&B 

Următorul număr al revistei A&B va avea ca subiect principal înființarea CUB. Membrii prezenți au 
purtat discuții pe tema afișului care va însoți acest număr – layout, cromatică, mesaj. 

3. Publicare anunțuri de angajare arhitecți pe site-ul Filialei București a OAR 
OAR București publică pe site-ul propriu anunțuri de angajare arhitecți ca sprijin acordat 

membrilor în căutarea unui loc de muncă. De curând s-a primit o sesizare privind unul dintre 

aceste anunțuri. Deoarece filiala nu are aparatul necesar verificării anunțurilor înainte de 

postare – angajator, condiții, etc., s-a hotărât continuarea publicării acestora împreună cu 

precizarea că filiala nu își asumă răspunderea pentru respectivele informații. 

 4. Raportul pentru București 2017  

OAR București va redacta și publica Raportul pentru București 2017, se va păstra aceeași 

structură cu Raportul 2016 pentru ca cele două documente să poată fi comparate, să se 

evidențieze felul cum s-au rezolvat sau nu problemele semnalate în raportul inițial, pentru 

evidențierea evoluției orașului. Se va stabili grupul de lucru care va redacta documentul și care 

va genera o conferință și un workshop pe temele abordate în raport. 

 5. Anuala de Arhitectură București, ediția 2017 

S-a discutat despre o posibilă locație pentru expoziția Anualei 2017, catalogul 2016 și 2017, 

organizarea unui call for projects pe subiecte legate de tematica ediției, organizarea de 

evenimente în cadrul Anualei 2017 care să se desfășoare în noul sediu al filialei urmând ca 

acesta să devină un centru de interes pentru locuitorii din zonă.  

6. București. Arhitectură. Un ghid adnotat 

Ghidul reprezintă un element de prestigiu pentru OAR București. S-a aprobat ca filiala să 

susțină financiar apariția versiunii în limba engleză a volumului și, prin oficiul economic, să 

asigure distribuția acestuia.   

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat. 
 
 
15 decembrie 2016      Secretar Executiv 
        arh. Cornelia Burcuș 


