COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
Sinteza dezbaterilor - marți 19 mai 2015
Marți 19 mai 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
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Invitat arh. Teodor Victor Frolu.
Au fost discutate următoarele:

1. Conducerea Filialei București a Ordinului Arhitecților din România va marca aniversarea a 116
ani de la nașterea arhitectului, pictorului și scriitorului G.M. Cantacuzino printr-o scurtă întâlnire
desfășurată într-un cadru destins. Întâlnirea va marca deschiderea Anualei de Arhitectură
București, ediția 2015. La reuniune au fost invitați să participe autorii proiectelor selecționate, prin
apel public, ca participante în cadrul Anualei 2015.
2. Ca urmare a adresei primite de filială, membrii Colegiului Director Teritorial aprobă în unanimitate
semnarea unui parteneriat cu Academia Română pentru organizarea de concursuri de arhitectură având
ca temă reabilitarea unor imobile aparținând Academiei. Deoarece cele 7 imobile vizate se află într-o
stare avansată de degradare, se va solicita intervenția de urgență. Concursurile vor fi organizate de
Ordinul Arhitecților din România în parteneriat cu Filiala București a O.A.R.
3. Doamna arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte, prezintă programul de cursuri profesionale care
se vor organiza în cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 2015. Programul, întocmit de
Filiala București a primit acordul Ordinului Arhitecților din România ca program pilot de cursuri în
cadrul programului de pregătire continuă pe anul 2015 și participanților li se vor recunoaște orele
efectuate ca și credite în acest program.
4. Se discută ofertele pentru tipărirea următorului număr din buletinul A&B și a pliantului Anualei
București care va fi distribuit publicului.
5. Se discută programul Anualei de Arhitectură București, ediția 2015, care, începând din acest an
se va desfășura în perioada iunie-decembrie: expoziția de proiecte și programul acesteia,
programarea proiectelor alese prin apelul public lansat de filială. Programul Anualei va fi completat
cu evenimente organizate de membri în spații puse la dispoziție de filială – acestea se vor
desfășura începând cu luna septembrie, informarea către membri va fi transmisă în timp util.
Organizatorii evenimentelor au obligația de a prezenta un scurt material despre desfășurarea
programului și impactul acestuia la public. La sfârșitul anului materialele vor face parte din
„Raportul pentru București” – document publicat de filială în limba română și în limba engleză.
6. Domnul arh. Teodor Victor Frolu, care participă ca invitat la ședința Colegiului Director Teritorial,
prezintă „Urban Fest” care urmează să se desfășoare în perioada 16-21 iunie 2015, în București și
are ca temă „Blue & Green”. Domnul arhitect invită Filiala București a O.A.R. să participe la acest
eveniment. Având în vedere întârzierea cu care este primită invitația, membrii Colegiului Director
vor analiza oportunitatea participării filialei.
7. Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă cu 5 voturi pentru și o abținere stabilirea unei
colaborări între Filiala București a O.A.R. și ziarul „Bună dimineața București” – în următoarele 6
numere consecutive ziarul va pune la dispoziția filialei două pagini pentru prezentarea activității:
Anuala 2015, evenimente.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
25 mai 2015
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