COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
Sinteza dezbaterilor - joi 11 iunie 2015
Joi 11 iunie 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. Raluca Munteanu, Vicepreședinte
4. arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte
4. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte
5. arh. Iulius Cristea, Trezorier
Invitat: arh. Alexandru Panaitescu, membru in Comisia Tehnica de recepție.
Au fost discutate următoarele probleme cuprinse in Ordinea de Zi:
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1. Sediul din str. Sf. Constantin nr.32 - Colegiul Director Teritorial aprobă în unanimitate
angajarea doamnei Simona Ileana Tacu ca diriginte de șantier în vederea supravegherii lucrărilor
pentru noul sediu al filialei din str. Sf. Constantin nr. 32.
Cei prezenți discută prevederile contractului care urmează să fie încheiat cu constructorul - fiecare
membru al Colegiului Director Teritorial va face observații care se vor centraliza de Comisia
Tehnica de recepție.
Comisia Tehnică de recepție se va întruni marți 16 iunie pentru analizarea ofertelor depuse de
firme de construcții – termenul limită de depunere a ofertelor este luni 15 iunie 2015 ora 15:00.
Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă în unanimitate ca la deschiderea și analizarea
ofertelor să participe doamna arh. Iulia Stanciu, autor al proiectului și doamna Simona Ileana Tacu.
Comisia Tehnică lărgită va întocmi un raport privind ofertele primite - acesta va fi prezentat
Colegiului Director Teritorial în vederea alegerii constructorului.
2. Pregătirea Conferinței de Presă a Anualei de Arhitectură București ediția 2015.
Domnul arh. Emil Ivănescu propune organizarea Conferinței de Presă la o dată apropiată de data
deschiderii expoziției de proiecte. Conferința va aborda, pe lângă prezentarea Anualei 2015, și un
subiect de interes pentru presă.
Domnul arh. Șerban Sturdza propune ca temă „Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru” – temă care
va fi abordată și în cadrul Street Delivery și pentru care există machetă – se aprobă în unanimitate.
De asemenea, Filiala București a Ordinului Arhitecților din România va prezenta un punct de vedere
privind proiectul parcajelor subterane din zona Universității propuse spre aprobare de P.M.B. – se
transmite către P.M.B. vineri 12 iunie 2015.
3. Îmbunătățirea comunicării filialei – colectivul, coordonat de doamna arh. Ana Maria Goilav, care
se va ocupa de comunicare pe perioada Anualei 2005 va fi completat cu voluntari. Comunicarea
on-line (site, Facebook) este bună, exista posibilitatea promovării prin emisiuni radio, se va
investiga posibilitatea comunicării video.
4. Buletinul informativ al filialei A&B – următorul număr al buletinului este pregătit, s-au introdus
modificările solicitate la ultima întâlnire a colectivului de redacție, au fost adăugate 2 pagini, se va
tipări și va fi distribuit începând cu Conferința de Presă a Anualei 2015.
5. Angajare secretar Comisia de Legislație – domnul arh. Bogdan Bogoescu prezintă materialul
întocmit cuprinzând modul de organizare a concursului, cerințele postului și bibliografia. Anunțul va
fi popularizat pe site-ul filialei și pe Facebook începând cu data de 15 iunie 2015.
7. Este supusă discuțiilor solicitarea echipei stabilite în Delft, Olanda, coordonată de Claudiu
Forgaci, pentru încheierea unui parteneriat cu Filiala București în vederea promovării proiectului
având ca temă ”The Next Economy” în cadrul apelului lansat de Bienala Internațională de
Arhitectură din Rotterdam 2016. Membrii Colegiului Director Teritorial sunt de acord cu încheierea
parteneriatului – se va solicita transmiterea materialului înainte de a fi făcut public.
8. Conferința de Presă pentru lansarea Anualei 2015 va fi urmată de ședința Consiliului de
Conducere Teritorial.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
17 iunie 2015
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