Sinteza Colegiului Director Teritorial din 19 octombrie 2017
Au participat:
arh. Șerban Sturdza, președinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv
ec. Adrian Mărășescu, contabil șef
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare
arh. Alexandra Stoica, asistent legislație
avocat Mirela Toader
Au participat, în calitate de invitați: arh. Iulia Stanciu, autor proiect, ing. Viorel Iordan, manager
Cella Cosimex, ing. Marius Burilă, șef de șantier, arh. Alexandru Panaitescu, membru Comisie
Tehnica, ing. Simona Tacu, diriginte de șantier și ing. Lorel Ghincioiu, diriginte de șantier.

Finalizarea sediului din str. Sf. Constantin 32 și recepția lucrărilor
Colegiul Director a discutat starea lucrărilor restante în contextul în care acestea se apropie de
finalizare și stabilesc, împreună cu reprezentanții constructorului data de 27 octombrie pentru
încheierea lucrărilor de tâmplărie și a celor exterioare.
Pentru a facilita terminarea lucrărilor s-a aprobat adaptarea programului de funcționare al filialei
– închiderea sediului pentru doua zile.
De asemenea, s-a aprobat ca recepția finală, la care vor participa reprezentantul P.M.B. și cel al
I.S.C., să aibă loc la două săptămâni după încheierea lucrărilor.

Lansarea Hub A – spațiul multifuncțional aflat la demisolul sediului
OAR București
S-au discutat acțiunile care vor fi întreprinse pentru ca evenimentele din jurul deschiderii Hub A
să poată avea loc în bune condiții – eliberarea spațiului de toate utilajele de șantier, curățenie,
amenajări, instalarea corpurilor de iluminat.
S-a hotărât ca inaugurarea Hub A să fie separată de inaugurarea oficială a sediului.
Pentru întărirea colaborării între cele doua instituții, conducerea Liceului Cervantes va fi invitată
să participe la festivitatea de deschiderea oficială a noului sediu al filialei.

Situația membrilor filialei cu restanțe la plata cotizației anuale de peste
cinci ani
Analiza situației încasării cotizațiilor pe anul 2017 a evidențiat faptul că în jur de 700 de membri
au acumulat restante de cinci ani și peste cinci ani la plata cotizațiilor. Membrii Colegiului Director
Teritorial au aprobat transmiterea către aceștia a unui mesaj privind achitarea urgenta a
cotizațiilor restante cu precizarea că, pentru sume mari, se accepta și plata în 2-3 tranșe.
Conducerea Filialei București va face demersuri pentru excluderea din O.A.R. a membrilor cu
restanțe la plata cotizațiilor anuale mai mari de cinci ani.
Mesajul transmis către membrii cu restanțe la plata cotizațiilor va conține și o solicitare de
actualizare a datelor de contact – actualizarea datelor de contact va facilita înștiințarea acestora
privind măsurile care urmează a fi luate.

