
                       
 
    
 
                      COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 

 
 

   SINTEZA 
                dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 
                                  joi 01 martie 2012 ora 15:30 

 
 
 

Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc joi 01 martie 2012 
incepind cu ora 15:30.  

 
Au fost dezbatute urmatoarele probleme: 
 

 1. Organizarea Cupei de schi pentru arhitecti - editia a II-a 2012.  
 - se sustine din sponsorizari  
 - organizatori Emil Ivanescu, Vicepresedinte OAR Bucuresti impreuna cu 
arh. Lucian Parvulescu pentru specialitate 
 - se vor confectiona numere de concurs 
 
 2. Pregatirea Anualei de Arhitectura Bucuresti, editia a X-a 2012 – se 
discuta despre membrii juriuriilor pe sectiuni: carte, amenajari, arhitectura, 
imagine, nu s-au primit toate confirmarile; 
 - premiul Opera Omnia: arh. Mario Smighelschi – se ocupa de carte;  
 - Emil Ivanescu prezinta programul de conferinte – nu are toate 
confirmarile; 
 
 3. Se aproba organizarea unei Conferinte de Presa privind situatia celor 3 
bulevarde Bucurestene din zona de nord a capitalei – Aviatorilor, Prezan si 
Kiseleff – ansamblu pentru care filiala a solicitat clasarea ca monument de 
arhitectura. Ministerul Culturii a refuzat clasarea fara motivarea refuzului.   
 
 4. Membrii Colegiului Director aproba infiintarea unei edituri proprii – 
este necesar un spatiu dedicat.   
 
 5. Curs auditori energetici – s-a incheiat al doilea ciclu, au fost dificultati 
cu colectarea taxei, a II-a rata. Se aproba ca la urmatorul curs sa se plateasca taxa 
in doua rate – una la inscriere si una la inceperea cursului. 
 Se aproba premierea a doi salariati ai filialei – Cristian Zaharia si Marius 
Iordache – pentru activitati suplimentare efectuate pe parcursul derularii cursului. 
 
 6. Se aproba organizarea unui curs de arhitectura parametrica dedicat 
membrilor filialei – de organizare se va ocupa arh. Emil Ivanescu, Vicepresedinte 
O.A.R. Bucuresti. 
 
 7. Conducerea O.A.R. Bucuresti va continua demersurile pe linga PMB 
pentru organizarea unor concursuri de arhitectura de amploare – Piata Unirii, Piata 
Universitatii, etc.  
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 Se aproba incheierea unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Scolar 
Bucuresti in vederea promovarii in scoli a proiectului cultural „de-a arhitectura”.  
 
 8. Se aproba incredintarea completarii fiselor screaning pentru 
monumentele Ion Mincu din Bucuresti, fise solicitate de O.A.R., domnului arh. 
Petru Mortu. 
  
  
 

20 martie 2012  prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc 
      Presedinte O.A.R. Bucuresti 
 
 
 
           
              arh. Cornelia Burcus 
     Secretar Executiv 
 


