Sinteza Colegiului Director Teritorial din 09 ianuarie 2018

Au participat:
arh. Șerban Sturdza, președinte
arh. Bogdan Traian Bogoescu, vicepreședinte
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Iulius Cristea, trezorier

arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv
ec. Adrian Mărășescu, contabil șef
arh. Alexandra Stoica, asistent legislație

Au participat în calitate de invitați domnul arh. Alexandru Panaitescu, membru în comisia
tehnică a filialei și reprezentanții CALUP.

Sediul filialei – raport CALUP, discuții
Reprezentantul CALUP a prezentat un raport privind colaborarea asociației cu Filiala București
conform contractului de parteneriat derulat în a doua jumătate a anului 2017 și încheiat în luna
decembrie 2017. Au fost descrise evenimentele organizate de CALUP care s-au desfășurat în
perioada menționată și s-a discutat despre participarea membrilor filialei la acestea. De
asemenea, reprezentantul CALUP a prezentat propuneri privind continuarea colaborării în anul
2018. Datorita importanței subiectului, membrii Colegiului Director au hotărât continuarea
discuțiilor într-o ședință dedicată acestui subiect care a fost programată pentru marți 16 ianuarie
2018, ora 14:00.

Raportul pentru București 2017
Domnul arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte pe probleme legislative, împreună cu arh.
Alexandra Stoica, analist informații în cadrul filialei, au prezentat stadiul redactării, capitolele
încheiate, motivele amânării termenului de predare. A participat ca invitat domnul arh. Dan
Marin. S-a discutat importanța organizării concursurilor de arhitectură și s-a propus ca lucrarea
să fie tipărită înainte de Conferința Teritorială care va avea loc în acest an.

Comunicare O.A.R. București
Au fost prezentate solicitările scrise transmise de Filiala București a O.A.R. către Primăria
Municipiului București și primăriile de sector în vederea obținerii de date privind termenul de
eliberare a Autorizațiilor de Construire și precizarea numărului de autorizații care sunt eliberate
în termenul de 30 de zile prevăzut de lege. S-a exprimat nemulțumirea filialei față de ignorarea

solicitării de către autorități. Demersurile întreprinse au drept scop comunicarea către membrii a
motivelor pentru care se întârzie eliberarea autorizațiilor.
Domnul arh. Șerban Sturdza a afirmat necesitatea ca Ordinul să aibă un statut vizibil și să
devină un partener respectat al administrației, poziție care trebuie construită. De asemenea, a
prezentat importanța clarificării urgente a definirii Ordinului pentru eliminarea confuziei între
interesul arhitecturii, precizat de Legea 184/2001, republicată, și interesul arhitectului.
Deoarece comunicarea cu instituțiile publice și cu membrii este foarte importantă pentru filiala,
s-a afirmat necesitatea angajării unui responsabil cu comunicarea foarte activ.

Solicitare organizare eveniment inaugurare sediul filialei
Membrii Colegiului Director nu aprobă solicitarea domnului prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc,
membru în Consiliul de Conducere Teritorial, de organizare în data de 25 ianuarie a unui
eveniment dedicat inaugurării noului sediu la care să participe toți membrii conducerii filialei de
la înființare până în prezent, aproximativ 70 de persoane. Se constată că spațiul din demisol nu
poate primi mai mult de 40 de persoane și că la eveniment trebuie să participe mai mulți invitați.
Ca urmare, reuniunea va fi programată în primăvară când încălzirea timpului va face posibilă
desfășurarea întâlnirii și în grădina sediului.

