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COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL 

SINTEZA 
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 
joi 11 septembrie 2014 

 
In data de 11 septembrie 2014, ora 15:30, a avut loc  
reuniunea Colegiului Director Teritorial la sediul Filialei  
Bucuresti a O.A.R. din str. Academiei nr. 18-20. 
 
Intilnirea a fost statutara, la reuniune fiind prezenti: 
1. arh. Serban Sturdza, Presedinte 
2. arh. Bogdan Bogoescu, Vicepresedinte 
3. arh. Ana Maria Goilav, Vicepresedinte 
4. arh. Emil Ivanescu, Vicepresedinte 
5. arh. Iulius Cristea, Trezorier 
Invitati: arh. Raluca Munteanu, arh. Lucian Corduneanu, avocat Marcel 
Toader. 

 
Au fost supuse discutiilor subiectele conform ordinei de zi: 
1. Solicitarea unei oferte din partea igloo in vederea tiparirii buletinului informativ A&B, 
numerele care vor aparea in perioada septembrie-decembrie 2014, pe suport de hirtie. 
2. Conditii privind donarea bibliotecii arhitect Dron catre Filiala Bucuresti a O.A.R. 
3. Tiparirea Catalogului Anualei 2014 si a Catalogului Anualei 2013. 
4. Propuneri privind alegerea Vicepresedintelui pentru probleme profesionale. 
5. Publicarea punctului de vedere al Filialei Bucuresti a O.A.R. privind initiativa Primariei 
Municipiului Bucuresti de intocmirea temei pentru organizarea  unui concurs privind 
refacerea zonei  Matache. 
6. Intocmirea machetei zonei Matache. Macheta, proprietate a filialei, va avea un modul 
mobil pe suprafata dedicata concursului si va fi pusa, cu titlu de imprumut, la dispozitia 
juriului. 
7. In cadrul interventiei de urgenta pentru salvarea Casei Enescu din satul Mihaileni, s-a 
discutat refacerea zidariilor pivnitei pina la inceperea sezonului ploios. 
Filiala Bucuresti va sustine financiar expozitia organizata la Casa Monteoru prezentind 
activitatea studentilor care au participat voluntar la lucrarile de interventie de urgenta la 
casa Enescu din satul Mihaileni – printare planse, expunere. 
8. A fost aprobata incheierea unui protocol de colaborare intre Filiala Bucuresti a O.A.R. 
si  Fundatia Pro Patrimonio pentru salvarea Casei Enescu din satul Mihaileni. 
9. S-a discutat procedura de eliberare a dovezilor de inregistrare a proiectelor de 
arhitectura numai in format electronic incepind cu data de 01 ianuarie 2014. Conform 
acestei proceduri optiunea privind directionarea timbrului de arhitectura apartine 
exclusiv arhitectului care intocmeste cererea de eliberare a dovezii. 
10. Probleme organizatorice. 
 
 Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat. 

 

18 sept. 2014                   arh. Șerban Sturdza 

    Presedinte O.A.R. Bucuresti 

 

 

    arh. Cornelia Burcus 

    Secretar Executiv 


