
Sinteza Colegiului Director Teritorial din 06 noiembrie 2017  

Au participat: 
arh. Șerban Sturdza, președinte 
arh. Bogdan Traian Bogoescu, vicepreședinte 
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte 
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte 
arh. Iulius Cristea, trezorier 
 
arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv 
ec. Adrian Mărășescu, contabil șef 
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare 
arh. Alexandra Stoica, asistent legislație   
 

 

Conferința Națională Extraordinară a O.A.R. - 28 octombrie 2017 

Colegiul Director a discutat despre lucrările Conferinței Naționale Extraordinare a OAR în vederea 

identificării cauzelor care au dus la respingerea documentelor supuse la vot. 

Membrii Colegiului Director Teritorial consideră că este necesară o înțelegere mai bună din partea 

membrilor a misiunilor Ordinului – se propune transmiterea către aceștia a unui text general de 

prezentare cu trimiteri la alte Ordine sau instituții similare din alte țări. S-a exprimat opinia că mare 

parte din nemulțumirile și obiecțiunile exprimate în conferință nu se referă la problemele ordinului 

ci la administrație. 

A fost discutată problema numărului mic de delegați ai Filialei București la Conferința Națională 

Extraordinară și s-a propus îmbunătățirea comunicării directe cu membrii. 

 

Evenimentul NovembARH organizat de grupul online Arhitecți Români 

Colegiul Director a discutat posibilitatea participării unor reprezentanți ai OAR București la acest 

eveniment pe care îl salută ca fiind o inițiativă pozitivă a arhitecților. 

 

Activități viitoare OAR București / relația cu autoritățile 

Colegiul Director a hotărât continuarea dialogurilor OAR, pornind de la o listă de teme relevante 

pentru membri.  

S-a discutat relația cu Primăria Municipiului București, urmărindu-se posibilitățile de a ameliora 

dialogul cu instituția Primarului General. De asemenea, a fost pusă în discuție relația OAR 

București cu instituția Arhitectului Șef. 

Un alt subiect abordat a fost cel al participării OAR București la consultările privind inițiativele de 

modificare a legislației în construcții – Legea 50/1991, codurile construcțiilor. 

 



Situația șantierului Sf. Constantin 32 

Membrii Colegiului Director au discutat situația recepției finale a lucrărilor la noul sediu din str.  Sf. 

Constantin nr.32. 

În cadrul reuniunii a fost prezentată o listă cuprinzând sugestiile angajaților pentru optimizarea 

amenajării noului sediu. 

S-a discutat împreună cu șeful de proiect și s-a aprobat montarea corpurilor de iluminat în spațiul 

multifuncțional aflat la demisol în vederea finalizării rapide a acestuia. 

 

Colaborarea cu Institutul Cultural Francez 

Colegiul Director a discutat și a aprobat colaborarea cu Institutul Cultural Francez care a propus 

organizarea unei expoziții cu lucrări semnate de tineri arhitecți și peisagiști francezi premiați 

internațional. La cererea ICF se vor face demersuri pentru itinerarea expoziției în marile centre 

universitare – Iași, Cluj, Timișoara și Oradea. 

S-a propus organizarea, în cadrul evenimentului, a unui atelier de lucru cu tema „stagiul de 

arhitectură” – atelierul va fi coordonat, la cererea Filialei București a OAR, de un tânăr arhitect 

francez invitat de ICF.  

 

Colocviu „București, straturi și perspective. Între realitate și ficțiune. 

Între literatură și arhitectură” 

S-a aprobat organizarea, împreună cu UNARTE, a unui colocviu cu tema „București, straturi și 

perspective. Între realitate și ficțiune. Între literatură și arhitectură”. Evenimentul va avea loc 

miercuri 15 noiembrie 2017, începând cu ora 18:00, în mansarda sediului OAR București. 

Punctele de pornire sunt doua cărți publicate recent: „București. Arhitectură. Un ghid adnotat” – 

autori Mariana Celac, Octavian Carabela și Marius Marcu Lapadat, lucrare apărută cu sprijinul 

OAR București și „Arhitectul B. Ioanide. Viața și opera“ - autor Mariana Celac, editura UNARTE. 

 

Proiectul pentru Bugetul Filialei București pentru anul 2018  

Colegiul Director a propus ca proiectul pentru Bugetul Filialei București pentru anul 2018 sa 

cuprindă acțiuni dedicate aniversării Marii Unirii din 1918 și Anului European al Patrimoniului 

Cultural.  

În acest sens, s-a hotărât investigarea posibilității de obținere a unei finanțări din partea Institutului 

Cultural Român. 

Procesul-verbal al reuniunii poate fi consultat la sediul filialei.  

 


