
 

Proces Verbal ședință  
Colegiu Director OAR București   
vineri 3 februarie 2023, ora 10:00         

Loc desfășurare:  on-line platforma Zoom        

Prezența: fz.-fizic / ol. - online / 
ab-absenți   fz. ol. ab.         

  

Emil Ivănescu    

  

Ana Maria Zahariade    

Irina Meliță    
Cătălin Berescu    
Andrei Fenyo    
Yvonne Toader    
Bogdan Fezi    

  Prezență 0 6 1 Există cvorum 

 

 
    

Au fost prezenți: 

 
Cornelia Burcuș, Secretar Executiv 
Marcel Toader, avocat OAR București,  
Camelia Săvoiu, Responsabil relația cu administrația 
Alina Moscalu, Responsabil PR  și comunicare 
Adrian Mărășescu, Contabil șef 
 

    

Ordinea de zi cuprinde: 1.Programul de activități al Filialei București a  OAR pe anul 2023             
2.Regulament ședințe CT 
3.GdL Regulamente OAR Național 
4.Concurs de soluții ”Salba de lacuri” – Primăria Sector 2 
5.Digitizarea arhivei pe hârtie a Filialei București 
6.Institutul Astronomic al  Academiei Române 
7.Call membri – campanie pentru plata cotizației și actualizarea 
datelor                 

   

Se votează Ordinea de Zi: Membru CD da nu abț. Concluzie 

 
Emil Ivănescu    

 Irina Meliță    
Cătălin Berescu    



 

Andrei Fenyo    
Yvonne Toader    

Bogdan Fezi     

  

6 0 0 Se aprobă cu 6 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri 

1.    Programul de activități al 
Filialei București a OAR pe anul 
2023 Membru CD   -            

  

Emil Ivănescu - Referitor la programul de activități propuse pentru 2023, este de părere că trebuie să informăm membrii ce 

acțiuni ne propunem – să dăm un anunț. 

- Precizează că programul va cuprinde acțiunile pe care și le propune fiecare grup de lucru pentru acest an și  

perioada în care se dorește organizarea acestora. Îi invită vicepreședinți  să prezinte fiecare acțiunile pe 

care și le-au propus grupurile pe care le coordonează. Pentru grupurile ai căror coordonatori nu sunt prezenți 

va discuta personal telefonic, dă cuvântul celor prezenți. 

- Consideră că trebuie să găsim o soluție să eficientizăm comunicarea cu membrii și pentru asta putem face 

colaborări nu angajări.  
- Precizează că în acest moment Filiala București are 9 canale de comunicare, comunicăm cum nu face nici 

Naționalul - știe asta pentru că este sunat de cei de la ordin și întrebat de unde ne luăm datele.  

- Este de părere că, de fapt, problema nu este la noi, este la unii dintre colegi care nu se uită la comunicările 

noastre dar ne reproșează că nu facem diverse lucruri.    
- Dorește să îi felicite pe membrii CD pentru activitatea desfășurată în această perioadă. 

Andrei Fenyo - Își propune ca în grupul de lucru pe care îl coordonează să termine Regulamentul ședințelor CT care să fie 

supus aprobării în prima ședință CT din acest an, respectiv februarie 2023.  

- Va urma redactarea ROF pentru grupurile de lucru și grupurile de acțiune să fie supuse aprobării în 

următoarea ședință CT de peste 3 luni.  

- Pentru standardul de redactare și conținut al documentațiilor de autorizare și avizare  își propune să prezinte 

materialul în următoarea sau în cealaltă ședință de CT – s-a gândit la al treilea trimestru, în toamnă.  

Irina Meliță - Informează că prima acțiune a grupului de lucru comunicare ar fi întâlnirea cu jurnaliștii - este în pregătire, 

va avea loc în jurul datei de 20 februarie.   

- Menționează că au discutat în grupul de lucru reluarea seriei de  podcast-uri - dacă se dorește poate detalia, 

pe teme, etc. 

- Precizează că va continua organizarea evenimentului ”Marțea arhitecților” –  vor fi întâlniri lunare. Informează 

că în cadrul întâlnirilor care au avut loc până acum participanții și-au manifestat interesul în legătură cu 

demersurile legate de înscrierea arhitecților de interior în ordin și sugerează informarea membrilor pe 

parcursul derulării acțiunii. 

- Personal consideră important pentru o mai bună comunicare să poată colabora cu un specialist în imagine. 

Yvonne Toader - Precizează că a trimis ultima minută de la întâlnirea cu grupul de lucru Profesional din 26 ianuarie – 

documentul conține și responsabilii și timing-ul propus și temele importante, materialul reflectă ceea ce își 

propune să realizeze împreună cu grupul de lucru pe care îl coordonează până în toamna acestui an. 



- Informează că programul conține unele acțiuni care se continuă, cum ar fi programul pilot de consultanță 

pentru susținerea atestatului de verificator de care se va ocupa arh. Emil Roșca, apoi subiectul cu Academia 

de pregătire profesionala de care se ocupă arh. Adrian Zerva dar la care consideră că ar trebui să se implice 

și arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București.  

- Menționează că grupul pe care îl coordonează a propus subiectul ”Academia” – pentru această temă trebuie 

găsit un titlu potrivit. Dorește ca grupul comunicare, coordonat de arh. Irina Meliță, să o sprijine cu găsirea 

unui nume potrivit și popularizarea acțiunilor propuse.   

- Menționează că va avea nevoie de sprijin și pentru cursurile de pregătire profesională de care se va ocupa                                                                                                                                                                                     

arh. Robert Zotescu – cursurile de devize, antemăsurători și management al birourilor de proiectare vor 

trebui popularizate și bine transmise.  

- Referitor la arhitecții de interior, precizează că acțiunile propuse în grupul de lucru pe această temă sunt 

descrise în minuta transmisă – inițiativa se va finaliza cu o scrisoare către CN și către președintele OAR 

național, va întocmi un draft pe care îl va supune aprobării. 

Bogdan Fezi - A prezentat și crede că putem lansa a o structură pentru sondarea obiectivelor pe care dorește să o lanseze 

în CD și apoi în CT.  

- Cei prezenți sunt invitați să se implice  în acțiunea care are în vedere parteneriatele semnate de filială - sunt 

multe și trebuie filtrate și prezentate, consideră important să prezentăm un istoric al parteneriatelor încheiate 

de filială.  

- Propune lansarea de parteneriate cu omologi ai noștri din Europa, unul început dar încă fără finanțare –  

”Mari capitate europene – Paris, Berlin, București” – propune dezbaterea unor subiecte de interes de la 

autorizațiile de construire până la diverse alte probleme.   

- Propune încheierea unui parteneriat gândit sub titulatura ”Capitale din Europa Centrală și de Est”, propune  

Varșovia, Praga, etc., capitale mai apropiate ca problematică de noi, cu subiecte cum ar fi corupție, creștere 

economică, etc.   

- Apoi propune să organizăm, poate în cadrul Anualei, conferințe, workshop-uri, etc. cu omologi de-ai noștri, 

arhitecți șefi, etc. – crede că aceștia ar fi receptivi. 

Cătălin Berescu - Precizează că personal contribuie punctual la diverse acțiuni.  

- În jurul datei de 15 martie sosește în București  profesorul Ikaputra din Jakarta care va susține o prezentare 

publică  despre arhitectura din Indonezia, super exotic și interesant - a vorbit personal, evenimentul va avea 

loc la noi la demisol.  

- Informează că va veni și cu Markus Tomacelli de la Institutul de Urbanism cu care dorește să facă un podcast 

- are multe cunoștințe despre România, a bătut țara cu studenții, știe cum este aici și poate compara. 

Propune să deschidem cu el seria podcast-urilor cu invitați internaționali, nu am mai făcut asta până acum.   

- Referitor la sugestia doamnei arh. Irina Meliță privind angajarea unei persoane care să se ocupe de imagine, 

subliniază că la ordin sunt multe persoane care s-au ocupat de imagine, avem arhitecți care fac asta, au 

programe, camere foto, etc. – el personal a publicat primele numere ale buletinului informativ al filialei, pe 

hârtie, a întocmit aceste numere singur, de la cap la coadă, a făcut interviuri cu arhitecți, le făcea poze, etc. 

- Personal, ca Trezorier al Filialei București a OAR, nu este de acord cu propunerea doamnei arhitect. 

2.    Regulament ședințe CT Membru CD   -            

  
Andrei Fenyo - A trimis membrilor CD proiectul Regulamentului ședințelor CT, ultima variantă care a rezultat în urma 

discuțiilor din cadrul grupului de lucru pe care îl coordonează.  



- Precizează că dorește ca propunerile membrilor CT să fie fundamentate, ”un pitch” în care definești 

problema, propui o soluție, etc. – abordarea sa a fost perceput ca o încercare de a încorseta dezbaterea, 

grupul de lucru a optat pentru o exprimare mai vagă, așa încât abordarea să fie mai liberă. 

- Va transmite materialul – minută și imagini – pentru cele două ședințe ale grupului de lucru care au avut loc 

și va vorbi și cu arh. Olivia Collavini să întocmească raportul întâlnirii de organizarea căreia s-a ocupat.    
- Adresează membrilor CD rugămintea de a consulta propunerea de regulament și a participa la întâlnirea pe 

această temă programată astăzi, ora 17:00, la sediul filialei.  

- Constată că regulamentul nu este cunoscut de membrii – discuția pe Regulamentul ședințelor CT va fi o 

bună ocazie de a împrospăta cunoștințele despre regulament.  

Yvonne Toader - Afirmă  că a postat rapoartele întâlnirilor grupului de lucru pe care îl coordonează însoțite de imagini.  Crede 

că ar fi pozitiv sa facem o obișnuință din asta, astfel încât să respectăm hotărârea luată împreună, să se 

alinieze toți coordonatorii grupurilor de lucru în ceea ce privește transmiterea rapoartelor de ședințe 

organizate. 

- Personal crede că este folositor să reluăm niște acțiuni de informare referitoare la structura OAR în vederea 

reîmprospătării memoriei membrilor cu referire la regulile si regulamentul OAR. 

- Constată că este evident  că avem colegi printre membrii OAR care nu urmăresc ceea ce se publică  pe  

site-ul OAR București.   

Emil Ivănescu - Constată că arh. Andrei Fenyo nu a postat raportul întâlnirilor grupului de lucru și precizează că este 

important să facem postările atunci când are loc evenimentul.   

- Subliniază că trebuie să respectăm ce am stabilit - postăm pentru a ne face cunoscută activitatea.   

- Consideră că trebuie să comunicăm colegilor activitatea  - o întâlnire din grupul de lucru reprezintă o 

activitate a CD-ului și a filialei.  

Cătălin Berescu - Este de părere că OAR este perceput de membrii ca un fel de minister. 

- Personal crede că noi vorbim despre conținuturi, când de fapt este vorba de comunicare cu un grup ostil – 

crede că publicul nostru are multe straturi dintre care, cel mai subțirel dar mai supărător, este acela al 

publicului ostil. 

- Personal nu crede că trebuie să ne calibrăm eforturile și activitățile către comunicarea cu un grup care, de 

fapt, nu dorește să audă ce avem de zis - ajungem să facem milioane de raportări și de grafică pentru o 

persoană care nu vrea decât să ne atace.  

Bogdan Fezi - Informează că a postat un document pe Google drive, nu știe dacă este util. Propune ca până la ora 17:00 

membrii CD să facă comentarii direct pe regulament – a postat link-ul în chat.  

3. GDL Regulamente OAR Național 
4. Concurs de soluții „Salba de 
lacuri” – Primăria Sector 2 Membru CD   -            

  

Cătălin Berescu - Precizează că discuția referitoare la concursul de soluții ” Salba de lacuri - Primăria Sector 2”,  nu va intra în 

detalii, ar dura foarte mult.  

- Consideră că aceste concursuri sunt importante deoarece reprezintă o deschidere pentru o colaborare între 

ordin și primării. 

- Referitor la concursul având ca temă salba de lacuri, personal dorește să aducă în discuție unele probleme 

interesante.  



- Atrage atenția asupra unei probleme structurale și anume că OAR București ar trebui să aibă propriul 

departament de concursuri - la mărimea filialei, importanța concursurilor, modul de organizare, ar trebui să 

ne străduim și să avem ca obiectiv strategic această chestiune.   

- Precizează că acest concurs este interesant și pentru că este simultan și concurs de arhitectură și de 

urbanism.  

- Subliniază că acest concurs privind salba de lacuri din Sectorul 2 a ajuns pe agendă numai în urma eforturilor 

susținute de OAR București. 
- Referitor la reprezentarea filialelor în forurile de conducere OAR, analizând informațiile primite de la OAR 

național, a ajuns la concluzia că filialele mici sunt suprareprezentate, iar cele mari subreprezentate - este 

vorba despre reprezentarea proporțională în CN a filialelor.  

- Personal pledează și pentru o reducere drastică a numărului de membri în CN, ceea ce înseamnă și 

reducerea ratei de reprezentativitate. 

- Deoarece votul online are problemele lui, este de părere să propunem și să susținem votul prin 

corespondență care este mai sigur. 

Yvonne Toader - Personal nu cunoaște detalii despre concursul la care se referă domnul arh. Cătălin Berescu.  

Emil Ivănescu - Revine cu informația că se lucrează la organizarea concursului de soluții pentru salba de lacuri pe zona 

sectorului 2. 

- Relatează că acum un an, la instalarea noului primar, a demarat personal discuțiile privind acest concurs, a 

transmis la OAR informația, la insistențele sale s-a semnat contractul de organizare a concursului după 

alegerea noului președinte OAR – acum  se lucrează la organizare, este foarte dificil, este un concurs foarte 

mare.       

- Precizează că relatarea domnului arh. Cătălin Berescu, cuprinsă în Ordinea de Zi a ședinței de azi, se referă 

la consultarea populației, acțiune dorită și de primăria sector 2 – acest tip de acțiune a fost folosit cu succes 

la concursul organizat cu sectorul 6 acum doi-trei ani.  

- Consideră că nu putem găsi pe loc soluții pentru rezolvarea problemelor sesizate de arh. Cătălin Berescu.      

- În privința problemei legate de regulamentele de la OAR Național, precizează că asta ține de dorința de 

emancipare a filialelor.  

- Precizează că are încredere în buna credință a noii conduceri OAR cu care a discutat de mai multe ori - 

pregătim un dosar care să ne ajute, să fim pregătiți.   

- Propune ca filiala să organizeze un eveniment, o dezbatere pe tema votului online și precizează că putem 

pregăti evenimentul în 2 luni. 

Irina Meliță  

- Consideră că organizarea concursului nu trebuie să dea naștere unor comentarii din partea membrilor – 

astfel de discuții pot lovi în credibilitatea concursurilor.  

- Precizează că în cazul concursului ”Salba de lacuri”, OAR este organizator în parteneriat cu OAR București.  

- Este de părere că, dacă la conferința extraordinară din 2024 ar trebui să votăm schimbarea condițiilor de 

alegere, trebuie să ne pregătim materialele din timp – vezi votul on-line. 

- Personal consideră că este foarte important să discutăm despre votul online și crede că ar trebui să pregătim 

un studiu despre cum s-ar putea implementa propriu-zis acest tip de vot.  

Andrei Fenyo - Consideră că actuala componență a CN nu respectă regulamentul OAR care prevede că CN-ul trebuie să 

asigure reprezentarea proporțională a filialelor. 

- Precizează că o conferință OAR are loc numai după ce au loc conferințele filialelor. 



- Precizează că pentru o conferință extraordinară vom folosi prevederile Regulamentului filialei votat în mai 

2022.   

- Părerea sa personală este că la ordin, inclusiv în departamentul juridic, există o neînțelegere a conceptului 

de reprezentativitate. 

Cornelia Burcuș - Până în 2018, OAR impunea filialelor să formuleze în cadrul conferințelor proprii amendamente la 

documentele supuse de OAR la vot în Conferința Națională, ăsta era rostul organizării conferințelor teritoriale 

înainte de conferința națională.  

- Amintește că la ultimele alegeri parlamentare, statul român a introdus votul prin corespondență pentru 

românii din diaspora, deci acest tip de vot este recunoscut și în România.  

Bogdan Fezi - Consideră că, dacă credem că unele prevederi privind alegerile nu sunt corecte, putem să solicităm un punct 

de vedere din partea unei instanțe internaționale recunoscute, cum ar fi IFES care include  țări cu tradiție 

democratică, cum ar fi SUA sau Franța.  

- Propune să o trimitem o solicitare în acest sens.  

- Precizează că în Franța se votează la ordinul arhitecților, de câteva decenii, prin scrisori.  

- Este de părere că absența la conferințe este o problemă a sistemului aplicat, nu a membrilor.  

5. Digitizarea arhivei pe hârtie a 
Filialei București Membru CD   -            

  

Andrei Fenyo - Propune să discutăm acest subiect într-o altă ședință. 

Emil Ivănescu - Amintește că,  la propunerea domnului arh. Andrei Fenyo, am cerut anul trecut oferte pentru digitalizarea 

arhivei și ne-am confruntat cu costuri destul de mari.  

6. Institutul Astronomic al 
Academiei Române Membru CD   -            

  

Bogdan Fezi - Informează că Institutul Astronomic al Academiei Române are sediul în parcul Carol - câmpia Filaret, 1906 

Expoziția Națională - s-au vehiculat proiecte de tip parc științific. Informează că actualul director IA este 

interesat de o colaborare de arhitectură/urbanism – a semnat cu arh. Emil Ivănescu, cu filiala, un parteneriat 

general. Precizează că avem la IA niște interlocutori foarte inteligenți, cu diverse obiective - vor să organizăm 

workshop-uri și concurs de arhitectură și să construiască efectiv, sunt oameni de bună credință și discuțiile 

sunt interesante. 

Emil Ivănescu - Ține să precizeze că au discutat să fie și un parteneriat cu INP și despre organizarea unui posibil concurs, 

le-a plăcut ideea.  

- Informează că a stabilit un dialog cu managera INP-ului dar nu a discutat încă despre această colaborare 

pentru că încă ne aflăm la stadiul de bune intenții.   

7. Call membri – campanie pentru 
plata cotizației și actualizarea 
datelor Membru CD   -            

  

Emil Ivănescu - Propune să derulăm și anul acesta o campanie de accesare telefonică a membrilor într-o manieră 

îmbunătățită - persoana care sună la telefon să și completeze, cu acordul celui sunat, datele care se 

modifică.   



 

 

- Dorește să știe dacă membrii CD sunt de acord cu organizarea acestei acțiuni – să desfășurăm o campanie 

profesionistă, pentru a avea membri informați și cu datele actualizate. 

- Amintește că ultima campanie a avut rezultate foarte bune - actualizare datele personale și plată cotizații.   

Andrei Fenyo - Consideră că trebuie să cerem precizări domnului avocat Marcel Toader despre forma în care solicităm 

datele – să nu apară discuții privind acuratețea lor. 

Irina Meliță - Dorește să cunoască situația - câte date ne lipsesc. 

Cornelia Burcuș - Precizează că, deși membrii au obligația de a-și actualiza datele, ei nu fac asta, deci prin campania pe care 

o organizăm aducem datele la zi și le actualizăm pentru acei membri care au uitat să o facă.   

- Informează că procentul celor care nu și-au plătit cotizația sau nu și-au actualizat datele variază, nu este fix. 

Yvonne Toader - Este de părere că datele pe care le avem pot să nu fie actualizate - unii membrii poate s-au mutat și datele 

nu mai corespund. 

- Consideră că ar merita să verificăm dacă numărul de parafe depuse coincide cu numărul arhitecților care 

solicită suspendarea la cerere a dreptului de semnătură – la suspendare este obligatoriu să depui parafa 

individuală.  

Cătălin Berescu - Precizează că vom avea mereu, alături de membrii activi care plătesc cotizația și își actualizează datele și 

membri care nu plătesc, membri inactivi pe care dorim să îi aducem înapoi în organizație ți alături de noi - 

asta face parte din activitatea de bază a filialei. 

Transcriere: arh. Mihai 
Medvedovici, Asistent Comunicare 
 
Avizat:  arh. Cornelia Burcuș, 
Secretar Executiv 
 
Aprobat:  arh. Emil Ivănescu, 
Președinte OAR București   


