Sinteză reuniune Colegiul Director Teritorial din 31.08. 2017
Au participat:
arh. Șerban Sturdza , președinte
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Iulius Cristea, trezorier
arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv
ec. Adrian Ec. Adrian Mărășescu, contabil șef
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare
arh. Alexandra Stoica, asistent legislație
Invitați: domnul Daniel Mihalcea, reprezentantul firmei Daniel&Andrew și avocat
Marcel Toader.

Identitate vizuală pentru Casa Arhitecturii
La recomandarea arh. Alexandra Stoica, domnul Daniel Mihalcea,
reprezentantul firmei de branding și identitate vizuală Daniel & Andrew,
prezinta propunerea unei identități pentru Casa Arhitecturii, ca parte din
proiectul București – un oraș rezilient. Propunerea prezentată pornește de la
ceea ce Filiala București a O.A.R. dorește să reprezinte Casa Arhitecturii:
loc care să adune arhitecții și publicul interesat.
Proiectul va fi dezvoltat prin adăugarea unui material care să arate cum
identitatea vizuală propusă pentru Casa Arhitecturii relaționează cu
identitatea vizuală a Ordinului.
O imagine prezentând noua identitate vizuală propusă pentru Casa
Arhitecturii va fi distribuită către participanții la Conferința Extraordinară a
Filialei București a O.A.R. din 07 septembrie 2017 sub forma unui semn de
carte.

Conferința Teritorială Extraordinară
Membrii prezenți au discutat organizarea Conferinței Teritoriale
Extraordinare din 07 septembrie 2017: sala în care se va desfășura
Conferința, materialele care vor fi expuse în foyerul sălii, modul de
înregistrare a participanților, materialele care urmează a fi distribuite
participanților la înregistrarea acestora și stabilirea numărului în care aceste
materiale se vor multiplica, Ordinea de Zi a reuniunii, organizarea acesteia
în trei sesiuni, desemnarea secretariatului conferinței, desemnarea
moderatorilor pentru fiecare sesiune în parte, materialele prezentate și
programul celor trei sesiuni, obligația delegaților de a fi prezenți la Conferința
Teritorială Extraordinară, situația membrilor participanți în delegația O.A.R.
la Conferința U.I.A. din Seoul, pauzele între sesiuni, organizarea unui
cattering atractiv în pauza de masă. Deoarece vor fi discutate probleme
interne, Conferința se va desfășura fără invitați.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la sediul filialei.

