
COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL, miercuri 12 octombrie 2016 

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți: 
arh. Șerban Sturdza, președinte 
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte 
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte 
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte 
arh. Iulius Cristea, trezorier 

Au participat, în calitate de invitați: doamna arh. Iulia Stanciu, șef proiect Sediul Filialei București 
str. Sf. Constantin nr. 32 și domnul arh. Alexandru Panaitescu, membru în Comisia de urmărire a 
lucrărilor pentru noul sediu. 

Au fost discutate subiectele cuprinse în Ordinea de Zi a reuniunii. 

1. Sediul filialei din str. Sf. Constantin nr. 32, situație șantier – au fost discutate întârzierea 
lucrărilor față de graficul inițial, cauzele și măsurile care vor fi luate. Firma de construcții va 
transmite urgent motivele întârzierii, situația lucrărilor și graficul actualizat. Vor fi găsite soluții 
pentru compensarea cheltuielilor rezultate ca urmare a întârzierii lucrărilor. 

2. Revista A&B, Arhitecții și Bucureștiul - sumar numărul 57. A&B, numărul 56, lansat în Conferința 
de Presă din 12 octombrie 2016, se află în tipar, conținutul se adresează publicului larg. Membrii 
prezenți sunt de acord ca următoarele numere ale revistei să propună și să dezbată subiecte de 
interes pentru public. Următorul număr poate conține o prezentare critică succintă a Anualei 2016. 

3. Rezultate chestionar privind dezvoltarea profesională continuă - propuneri cursuri. Arh. Raluca 
Munteanu prezintă rezultatele chestionarului privind subiectele agreate de membri pentru cursurile 
de dezvoltare profesională continuă organizate de filială. Se aprobă achiziționarea materialului 
pentru cursul de case pasive de la institutul din Darmstadt. Costurile vor fi acoperite din 
sponsorizări. 

4. Anuala 2016 – Call for projects. Colegiul Director va întocmi o listă cu teme legate de Raportul 
pentru București 2016 stabilind pentru fiecare dintre acestea un buget. Se vor solicita oferte pentru 
aceste teme. 

5. Reclamație modificări imobil existent fără respectarea dreptului de autor - Filiala București a 
OAR va lua poziție față de această situație. 

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat. 


