COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial
luni 16 martie 2015
În data de 16 martie 2015, ora 15:30, a avut loc reuniunea Colegiului
social
Director Teritorial la sediul Filialei București a O.A.R. din str. Academiei nr. 18-20. Sediu
Str. Sf. Constantin nr.32
Sector 1, 010219 București

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
Invitat: avocat Marcel Toader.

Punct de lucru
Str. Academiei nr. 18-20,
Sector 1, 010014 București
T: +40 (0)21 303 9226
F: +40 (0)21 315 5066
E: oarbuc@rdsmail.ro
W: www.oar-bucuresti.ro

Au fost supuse discuțiilor următoarele:
1. Domnul arh. Șerban Sturdza, Președinte al Filialei București a O.A.R. , va participa la
dezbaterea organizată marți 17 martie ora 14:00, la sediul Grupului pentru Dialog Social, având
ca temă „Legea timbrului cultural. O binefacere sau un neajuns pentru cultura română?” –
moderator Sever Voinescu. Domnul arh. Șerban Sturdza va susține punctul de vedere O.A.R.
privind păstrarea calității de beneficiar al timbrului arhitecturii alături de U.A.R. și va prezenta
acțiunile și proiectele finanțate până în prezent din fondurile colectate.
2. Domnul avocat Marcel Toader a prezentat situația documentelor de proprietate pentru Casa
Enescu din Mihăileni reconstituite de cei doi proprietari în proporție de 90%, acte necesare
pentru încheierea documentației de cadastru. Domnul arh. Șerban Sturdza a prezentat situația
donațiilor în bani și materiale precizând că fondurile colectate permit începerea lucrărilor de
reparații. Casa Enescu fiind clasată ca monument, în situația în care vor apărea dificultăți în
reconstituirea actelor de proprietate, membrii Colegiului Director sunt de acord cu solicitarea
intervenției Primăriei locale.
Acțiunea de strângere de fonduri pentru Casa Enescu din Mihăileni continuă – în acest scop va
avea loc la Londra, în curând, un concert susținut de Alexandru Tomescu și Raluca Știrbăț.
3. A fost prezentat stadiul organizării Anualei de Arhitectură, ediția 2015. S-a prezentat
propunerea ca expoziția-concurs să se organizeze în exterior – grădina Casei Universitarilor
(semnarea unui parteneriat avantajos pentru filială). Printarea proiectelor pe material rezistent la
exterior va fi suportată de filială – se va căuta o soluție pentru reciclarea panourilor. A fost
enumerată lista imobilelor importante pe care Filiala București a O.A.R. le va avea la dispoziție
pentru organizarea de expoziții și evenimente în cadrul Anualei 2015. Domnul arh. Șerban
Sturdza a prezentat oferta de colaborare primită din partea domnului Adrian Majuru, Director al
Muzeului Municipiului București, de colaborare în cadrul Anualei 2015. Membrii Colegiului
Director au fost de acord cu semnarea parteneriatului cu muzeul.
4. Filiala București a O.A.R. va continua demersurile pentru clasarea unor imobile ca monument
de arhitectură.
Domnul arh. Șerban Sturdza prezintă discuția purtată cu reprezentanții AbPlus Events în scopul
încheierii unui parteneriat – membrii Colegiului Director Teritorial sunt de acord cu stabilirea
acestei colaborări.
5. Membrii Colegiului Director Teritorial sunt de acord ca Filiala București a O.A.R. să
întreprindă demersurile necesare pe lângă Primăria sect.2 în vederea amenajării unui parc pe un
teren privat aflat în zonă. Filiala va organiza concurs pentru amenajarea parcului.
6. Cei prezenți își prezintă punctul de vedere față de noul Regulament de Stagiu supus aprobării
de O.A.R. Materialul a fost postat pe site-ul filialei, punctele de vedere transmise de membri
până în data de 20 martie vor fi transmise către O.A.R. Membrii Colegiului Director Teritorial își
oferă sprijinul grupului de lucru pentru noul Regulament de Stagiu în vederea definitivării
materialului.

7. Membrii Colegiului Director Teritorial discută despre sesiunile pentru finanțarea proiectelor
culturale și editoriale anunțate de O.A.R. și procedura semnării de parteneriate cu membrii
filialei; procedura va fi anunțată în cel mai scurt timp pe site-ul filialei. S-au discutat propuneri
de proiecte derulate prin Filiala București (ex. harta arhitecților bucureșteni, ghid pentru
arhitecți, centrul de informare Sf. Constantin).
8. Se discută întocmirea Raportului privind activitatea Filialei București a O.A.R. pentru anul
2014 și transmiterea acestuia către O.A.R. la termenul solicitat.
9. Membrii Colegiului Director Teritorial apreciază donația revistei timișorene „de arhitectură” –
300 de exemplare din nr.39 vor fi distribuite gratuit către membrii filialei.
10. Se aprobă Raportul Comisiei de Cenzori a Filialei București a O.A.R. pentru perioada
01.01.2014-31.12.2014 privind verificarea și certificarea Bilanțului Contabil pentru anul 2014.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
17 martie 2015

arh. Șerban Sturdza
Președinte O.A.R. București

arh. Cornelia Burcus
Secretar Executiv

