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COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL 

SINTEZA 

dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 

miercuri 11 februarie 2015 

 

În data de 11 februarie 2015, ora 15:30, a avut loc reuniunea Colegiului  

Director Teritorial la sediul Filialei București a O.A.R. (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. Raluca Munteanu, Vicepreședinte 

3. arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte 

4. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte 

5. arh. Iulius Cristea, Trezorier 

Invitați: arh. Iulia Stanciu, arh. Bogdan Pârvanu, avocat Marcel Toader. 

 

Au fost supuse discuțiilor subiectele conform ordinii de zi: 

1. Au fost prezentate demersurile întreprinse de O.A.R. împreună cu Filiala București a O.A.R. pentru 

păstrarea calității de beneficiar al timbrului arhitecturii alături de U.A.R. De asemenea, au fost prezentate 

discuțiile purtate de delegația ordinului cu conducerea U.A.R., cu reprezentanții A.N.U.C. și susținerea 

poziției O.A.R. de delegația care a fost invitată să participe la lucrările Comisiei de Cultură a Camerei 

Deputaților întrunită luni 9 februarie 2015. Au fost enumerate motivele pentru care, conform legii, O.A.R. 

este îndreptățit să beneficieze, în continuare, de fondurile colectate din timbrul arhitecturii. Poziția 

ordinului și demersurile întreprinse vor fi prezentate în următorul număr al buletinului informativ A&B. 

Având în vedere spațiul oferit Ordinului, în următorul număr al Revistei 22, pentru prezentarea poziției 

referitoare la timbrul arhitecturii, Colegiul Director Teritorial a votat în unanimitate pentru ca și U.A.R. 

să fie invitată să își prezinte propria poziție în acest spațiu.  

2. Domnul arh. Bogdan Bogoescu a prezentat propuneri pentru simplificarea procedurilor de eliberare a 

C.U. Inițiativa se datorează atât solicitărilor membrilor filialei cât și preocupării manifestate de 

organismele internaționale pentru simplificarea unor proceduri administrative. În termen de 10 zile va fi 

întocmit un document care va prezenta propunerile Filialei București reprezentanților administrației 

centrale și locale.  

3. Ca urmare a solicitărilor adresate conducerii Filialei București a O.A.R. de unii dintre membri privind 

precizarea poziției Ordinului față de dreptul de autor, în urma discuțiilor, s-a hotărât ca avocatul filialei să 

formuleze un punct de vedere.   

4. Doamna arh. Iulia Stanciu, autor al proiectului câștigător la concursul pentru amenajarea noului sediu 

al filialei din str. Sf. Constantin nr. 32, a prezentat membrilor Colegiului Director Teritorial stadiul 

elaborării lucrării.  

5. S-au purtat discuții pe tema organizării Anualei de Arhitectura ediția 2015. 

6. Filiala București a O.A.R. va acorda sprijin grupului de lucru O.A.R. pentru onorarii – membrii filialei 

vor fi invitați să susțină activitatea grupului prin completarea unor chestionare referitoare la misiunile 

arhitectului și tarifele orare. 

7. Doamna arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte cu probleme profesionale, va prezenta lista cursurilor 

propuse de filială spre includere în programul de pregătire continuă al O.A.R. 

8. S-a aprobat relocarea arhivei Filialei București a O.A.R.   

9. Pentru o mai bună informare a membrilor filialei, Colegiul Director Teritorial a aprobat postarea pe 

site-ul filialei, în fiecare zi de vineri, a unor scurte rapoarte de activitate prezentate de membrii forurilor 

de conducere alese. 

 

 Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat. 

 

16 februarie 2015              arh. Șerban Sturdza 

  Președinte O.A.R. București 

 

 

  arh. Cornelia Burcuș 

  Secretar Executiv 


