Sinteza Colegiului Director Teritorial din 19 februarie 2018

Au participat:
arh. Șerban Sturdza, președinte
arh. Bogdan Traian Bogoescu, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv
ec. Adrian Mărășescu, contabil șef
arh. Alexandra Stoica, analist informații
A participat, prin telefon, doamna arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte.

Anuala de Arhitectură a Municipiului București, ediția a XVI-a 2018
A fost discutat și aprobat Proiectul Anualei de Arhitectură a Municipiului București, ediția 2018 –
prezentare și buget estimativ, acțiuni incluse, evenimente, derulare. Proiectul astfel definitivat va
fi depus la OAR în vederea accesării de fonduri nerambursabile din timbrul de arhitectură în
sesiunea anunțată pentru februarie 2018, capitolul Anuale.

Conferința Teritorială Ordinară de alegeri – mai 2018
Se discută ca durata conferinței să fie de o zi și s-a propus sâmbătă 19 mai 2018, ultima zi a
intervalului stabilit de OAR pentru desfășurarea conferințelor teritoriale. Propunerea va fi discutată
în Consiliul de conducere Teritorial.
Au fost discutate propuneri pentru Comisia de organizare a conferinței care vor fi prezentate, de
asemenea, în reuniunea Consiliului de Conducere teritorial.
S-a discutat necesitatea ca luările de cuvânt din cadrul lucrărilor conferinței să respecte
prevederile Legii 184/2001, ale Regulamentelor – al filialei și național - și cele cuprinse în Codul
Deontologic al profesiei de arhitect.
S-a confirmat obligația candidaților și a membrilor înscriși pe listele care urmează să fie aprobate
de conferință de a fi prezenți la lucrări – candidații Filialei București pentru Consiliul Național,
delegații și supleanții filialei la lucrările Conferinței Naționale.

Comunicare
Având în vedere importanța comunicării corecte a Conferinței de Alegeri a OAR București în
vederea participării unui număr cât mai mare de membrii, s-a aprobat angajarea pentru
următoarele trei luni a unui consilier PR sau a unei firme de PR. Va fi întocmit un punctaj privind
serviciile solicitate și vor fi analizate ofertele.
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Se prezintă stadiul lucrării și termenul de finalizare a acesteia.

Adresă privind inaugurarea sediului filialei
Se dă citire adresei domnului prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc prin care acesta contestă refuzul
conducerii filialei de organizare a inaugurării noului sediu în 25 ianuarie 2018 în prezența
conducerii actuale și a celor anterioare, aproximativ 70 de persoane.
Se reamintește faptul că actuala conducere consideră spațiul aflat la demisolul sediului ca fiind
neîncăpător pentru eveniment (aproximativ 49 locuri) și are în vedere organizarea unui eveniment
în primăvară, atunci când vremea mai caldă va permite organizarea acestuia și în spațiul exterior.

Procesul Verbal al reuniunii poate fi consultat la sediul filialei.

