
                       
 
    
 
                       COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 

 
   SINTEZA 

                dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 
                                  joi 31 mai 2012 ora 16:00 

 
Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc joi 31 mai 2012 

incepind cu ora 16:00.  
 

Au fost dezbatute urmatoarele probleme: 
 

 1. Anuala de Arhitectura Bucuresti – editia a X-a 2012. 
Deschiderea oficiala impreuna cu festivitatea de premiere vor avea loc 

marti 05 iunie 2012, ora 18:00, la Sala Dalles – aminata de pe 04 iunie, sarbatoare 
nationala, posibil putin public. 

Astazi joi 31 mai ora 18:00, la Palatul Stirbey din Calea Victoriei are loc 
vernisajul „Retrospectiva 10 ani de Anuala de Arhitectura”, eveniment inclus in 
Anuala. 

Vineri 01 iunie 2012, ora 10:00 are loc prima intilnire a juriului. 
Rezultatele finale vor fi inminate in plic inchis duminica 03 iunie ora 19:00. 
Programul juriului cuprinde o jumatate de zi pentru vizionarea proiectelor 
selectionate pentru premii situate in Bucuresti sau in imprejurimi. 

Duminica 03 iunie ora 20:00, dupa inminarea rezultatelor in plic inchis, va 
avea loc masa festiva la care vor participa membrii juriului si Colegiul Director al 
Filialei bucuresti a O.A.R. 

Evenimente inscrise in Anuala 2012 sint programate si in zilele de 03 si 04 
iunie (vernisaj expo fotografie Alexandru Crisan, Scoala de la Bunesti, conferinta 
arhitecti austrieci membri in juriul Anualei).   

Membrii Colegiului Director aproba premierea comisarului Anualei 2012, 
arh. Emil Ivanescu, Vicepresedinte si a personalului angajat al Filialei Bucuresti 
pentru activitatea depusa in organizarea evenimentului.  
 
 2. se prezinta invitatia O.A.Roma de participare a unui reprezentant al 
Filialei Bucuresti a O.A.R. la reuniunea care urmeaza sa aiba loc la Roma in 
perioada 21-24 iunie 2012. La reuniune vor fi dezbatute mai multe subiecte printre 
care problemele tinerilor arhitecti. Se aproba deplasarea domnului arh. Mihaiţa 
Duţescu, in calitate de reprezentant al Filialei Bucuresti a O.A.R.  
 

20 iunie 2012   prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc 
      Presedinte O.A.R. Bucuresti 
 

 
           
              arh. Cornelia Burcus 
     Secretar Executiv 
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