
Colegiul Director Teritorial 22.04.2019 

Au participat:  

arh. Andrei Fenyo , vicepreședinte  

arh. Irina Meliță, vicepreședinte 

arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte  

arh. Ana Maria Zahariade, vicepreședinte 

arh. Cătălin Berescu, trezorier  

arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv  

ec. Adrian Mărășescu, contabil șef  

Luni 22 aprilie 2019, începând cu ora 14:30, a avut loc ședința a Colegiului Director al Filialei 

București a Ordinului Arhitecților din România. 

Primul subiect abordat în cadrul Colegiului Director a fost întocmirea ”Registrului operatorilor 

economici cu activitate în piața de proiectare de arhitectură din București” ca proiect  pilot în 

cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 2019. Arh. Andrei Fenyo a precizat că registrul va 

cuprinde o listă de firme care îndeplinesc unele condiții stabilite de filială, că proiectul este un 

studiu de piață care va genera o listă. De asemenea, a prezentat celor prezenți discuțiile purtate 

cu arh. Adrian Zerva, președintele ASAR. 

Arh. Cătălin Berescu a precizat că, încă de la înființarea OAR, s-a discutat despre posibilitatea 

înregistrării firmelor de arhitectură.  

Colegiul Director este de acord cu întocmirea acestui studiu și consideră esențială stabilirea de  

unor criterii de înregistrare a firmelor de arhitectură care să servească intereselor membrilor.  

În continuare, arh. Andrei Fenyo a cerut opinia membrilor Colegiului Director privind semnarea 

unui parteneriat cu Salonul Național Imobiliar - Palatul Parlamentului, octombrie 2019 - cu 

precizarea că participarea ca parteneri la salon implică participarea la un dialog. Implicarea OAR 

București în acest eveniment a fost considerată de cei prezenți oportună deoarece permite 

Ordinului să intre în dialog direct cu beneficiarii proiectelor imobiliare prezentate. O posibilitate în 

acest sens a fost considerată colaborarea cu Comunitatea A, un grup de arhitecți care a participat 

la ediția de anul trecut a Salonului. 

Un alt subiect pus în discuție a fost intenția OAR București de a iniția două mese rotunde având 

ca teme „Studiul de fezabilitate” și „Dreptul de autor în proiectarea de arhitectură”.  Arh. Ana Maria 

Goilav a susținut acest demers precizând că o întâlnire pe tema dreptului de autor organizată la 

începutul anului 2018 s-a bucurat de un real succes din partea participanților. Membrii Colegiului 

Director au fost de acord cu organizarea acestor două evenimente. 

Arh. Cătălin Berescu, trezorier și ec. Adrian Mărășescu, contabil șef, au prezentat Colegiului 

Director situația financiar contabilă și execuția Bugetului 2018 în vederea aprobării. Documentele 

supuse aprobării au fost votate în unanimitate de cei prezenți și vor fi depuse de departamentul 

contabilitate, conform legislației în vigoare, la Ministerul de Finanțe până în data de 30 aprilie 

2019. 


