COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
Sinteza dezbaterilor - luni 28 septembrie 2015
Luni 28 septembrie 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. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte
3. arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte
4. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte
5. arh. Iulius Cristea, Trezorier
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Invitați:: arh. Dan Marin, Constantin Hostiuc.
Au fost discutate următoarele probleme cuprinse în Ordinea de Zi:
1. Modificări Legea 50/1991
Membrii Colegiului Director sunt informați privind demersurile întreprinse de Filiala București în colaborare cu
O.A.R. privind propunerile de modificare a Legii 50/1991 promovate prin inițiativă parlamentară, aprobate de
Senat și aflate în dezbaterea comisiilor Camerei Deputaților. Au fost trimise adrese însoțite de punctul de vedere
O.A.R. și de tabelul comparativ al propunerilor de modificare către membrii comisiilor și administrație. În urma
demersurilor întreprinse, o delegație a O.A.R. a fost invitată miercuri 30 septembrie 2015 la discuții cu membrii
Comisiei Juridice a Camerei Deputaților pe tema propunerilor înaintate de Ordin. De asemenea, joi 01 octombrie
2015, ora 16:00, O.A.R. a organizat la Casa Mincu o dezbatere profesională pe tema modificărilor propuse la
Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție – moderator domnul arh. Bogdan Bogoescu,
Vicepreședinte O.A.R. București.
2. Litigiu filială
S-a anunțat litigiul Filialei București cu doamna arh. Ilinca Macarie.
3. Proiect cultural în derulare
Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă întocmirea unui act adițional privind prelungirea termenului de
predare al proiectului cultural „Repere ale avangardei românești în biografia Bucureștiului”, proiect finanțat de
O.A.R. din fondurile timbrului de arhitectură. Prelungirea termenului de predare este motivată de modificările
solicitate prin avizul Direcției de Cultură a Municipiului București.
4. Concurs amenajare imobil str. Petre Crețu nr. 75
Au avut loc discuții preliminare privind solicitarea Academiei Române de organizare a concursului de amenajare
a imobilului din str. Petre Crețu nr. 75.
5. Dezbateri Profesionale
Din dorința de informare a membrilor, Colegiului Director Teritorial aprobă organizarea unor dezbateri profesionale
având ca temă proiecte publice de amploare amplasate în București. Autorii, arhitecți membrii O.A.R., împreună
cu reprezentanți ai beneficiarului, vor fi invitați să își prezinte proiectele în fața colegilor arhitecți, dezbaterile care
vor urma vor fi strict profesionale. Filiala va stabili locul de desfășurare și programul propus.
6. Buletinul Informativ A&B al filialei
Au fost discutate propuneri ale membrilor Colegiului Director privind apariția următoarelor numere ale buletinului
A&B: tipar digital, schimbarea hârtiei și, pentru nr.53, coperta și conținutul publicației. Doamna arh. Raluca
Munteanu a prezentat două exemple de publicații similare buletinului informativ, publicații ale ordinului din
Germania. Se propune analizarea posibilității angajării unui colectiv de redacție permanent (2 persoane) și a
tipăririi unor broșuri de informare adresate publicului larg – ghidul beneficiarului.
7. Anuala de Arhitectură București, ediția 2016
Domnul arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte cu probleme organizatorice și Comisar al Anualei, a prezentat intenția
de finalizare a proiectul Anualei 2016 până la sfârșitul lunii octombrie 2015.
8. Parteneriat O.A.R. București - FROG
A fost aprobată semnarea unui Protocol de Colaborare între O.A.R. București și FROG veDJetal, organizator de
evenimente în spații urbane nevalorificate la potențialul real – ex. evenimentul CRUD veDJetal care va fi organizat
la Combinatul Fondului Plastic în 10 octombrie 2015.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
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