COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL

ORDINUL
ARHITECŢILOR DIN
ROMÂNIA
FILIALA
BUCUREŞTI
Str. Academiei
nr. 18-20

Tel./Fax
307 71 63
303 92 26
E-mail
oarbuc@rdsmail.ro

SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial
joi 22 martie 2012 ora 16:00

Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc joi 22 martie 2012
incepind cu ora 16:00.
Au fost dezbatute urmatoarele probleme:
1. Informarea Presedintelui O.A.R. Bucuresti, prof. dr. arh. Mircea
Ochinciuc, privind dezbaterile din cadrul sedintei Consiliul National din ziua de
vineri 16 martie 2012 – prezentarea proiectului propus de J. Bertleff privind
misiunile arhitectului.
2. In cadrul sedintei Consiliul National din ziua de vineri 16 martie 2012
s-a aprobat componenta comisiei pentru aprobarea proiectelor culturale si
comunicat termenele pentru depunerea acestora la O.A.R. S-a aprobat
transmiterea unei adrese din partea O.A.R. Bucuresti catre Colegiul National
pentru modificarea termenului de depunere a proiectelor culturale deoarece
termenul propus este stabilit cu 7 zile inainte de deschiderea Anualei 2012.
3. S-a aprobat retransmiterea catre Ministrul Culturii si al Patrimoniului
a unei adrese prin care Filiala Bucuresti solicita motivarea deciziei de neclasare a
ansamblului de bulevarde din nordul Bucurestiului ca monument – la prima adresa
nu s-a primit raspuns.
S-a hotarit transmiterea unui protest catre TVR Cultural – la emisiunea
prin care s-a prezentat Conferinta de Presa organizata in 8 martie de Filiala
Bucuresti a OAR privind clasarea ca monument a ansamblului de bulevarde din
nordul capitalei nu a fost invitat nici un reprezentant al filialei.
4. Mihai Ene prezinta initiativa particulara a firmei SIMO Austria de
organizare a unui concurs pentru construirea unui parcaj subteran sub parcul
existent la intersectia str. Berzei cu Calea Grivitei – membrii Colegiului Director
decid prezentarea initiativei si sustinerea ei in fata reprezentantilor PMB in
vederea integrarii in strategia globala a zonei.
5. Se discuta calendarul Anualei 2012 si componenta juriilor pe sectiuni ca
urmare a corespondentei purtate pina in prezent.
Membrii prezenti aproba propunerea Comisarului Anualei, Emil Ivanescu,
de gasire a unei modalitati diferite fata de ceilalti ani de expunere a panourilor in
Anuala – se aproba comandarea unui prototip de stativ; pastram in rezerva
expunerea pe panouri Octanorma.
6. Manifestari bilaterale internationale – colaborarea O.A.R. Bucuresti cu
ordine din strainatate:

- Se prezinta invitatia primita din partea O.A.Paris, Ile de France, de
participare a unui reprezentant al Filialei Bucuresti a O.A.R. la reuniunea
ordinelor arhitecţilor din Franţa, Italia, Belgia şi Portugalia. Se aproba ca la
reuniunea mentionata, care se desfasoara la Paris, in perioada 23martie - 01 aprilie
2012, Filiala Bucuresti a O.A.R. sa fie reprezentata de prof. dr. arh. Mircea
Ochinciuc, Presedinte.
- Se prezinta invitatia primita din partea O.A. Sofia la un workshop care va
avea loc in perioada 23-24 martie 2012 la Balcic. Se aproba ca filiala sa fie
reprezentata de arh. Cerasella Craciun.
- Se aproba ca la intilnirea stabilita pentru 27 martie, la sediul filialei, cu
Otilia Manfreda privind expozitia de lucrari ale arhitectilor italieni (arhitectura
sustenabila) sa participe arh. Mihai Ene, Vicepresedinte, si arh. Crisan Atanasiu,
trezorier. Se vor face demersuri ca panourile sa fie expuse si in cadrul Anualei
2012.
- La intilnirea stabilita la sediul filialei in 4 aprilie, întalnire solicitata de
reprezentantii Camerei Arhitectilor din Taranto, Italia, vor participa, alaturi de
Presedintele filialei, arh. Mario Kuibus, vicepresedinte si arh. Crisan Atanasiu,
Trezorier.
7. Solicitarea O.A.R. ca Filiala Bucuresti sa prezinte pina in data de 1 iulie
2012 un dosar privind conceptul de folosire al spatiului in sediul filialei in vederea
finantarii de catre Ordinul National. Membrii prezenti aproba ca proiectul sa fie
intocmit de prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, Presedintele filialei, cu concursul
membrilor Colegiului Director. Se va prezenta un studiu de tema bine
fundamentat privind nevoile reale de spatiu, organizarea filialei si spatiul de care
aceasta dispune in prezent.
8. Se prezinta Bilantul Filialei Bucuresti a O.A.R. pe anul 2011. Membrii
Colegiului aproba documentul.
9. Diverse – se pastreaza programul de lucru al filialei: de luni pina joi
intre orele 8:30 – 17:00 si vineri intre orele 8:30 – 15:00. Se pastreaza programul
de eliberare al dovezilor de inregistrare a proiectelor: de luni pina vineri intre
orele 11:00 – 15:00.
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