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Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc miercuri 6 noiembrie 2013
incepind cu ora 16:00.
Au fost supus discutiilor urmatoarele subiecte:
1. Sadiul pregatirii concursului pentru „Amenajarea si consolidarea sediului
Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R.” – str. Sf. Constantin nr.32, sect. 1,
Bucuresti.
S-a discutat despre: cerinte concurs ( numar de planse, paginatie, orientare, piese
solicitate – scrise si desenate – memoriu, deviz ), situatia documentelor pregatite in
vederea lansarii (releveu, plan de situatie, regulament si tema de concurs, Certificat de
Urbanism ) si data lansarii – calendarul va fi definitivat dupa obtinerea Cerificatului de
Urbanism.
De asemenea, membrii Colegiului Director au discutat hotarierea Colegiului Director
National privind organizarea concursului in colaborare cu Filiala Bucuresti. Domnul
prof. dr. Arh. Mircea Ochinciuc, Presedinte O.A.R. Bucuresti a fost mandatat sa
reprezinte filiala in discutiile cu O.A.R. privind organizarea concursului.
2. A fost discutata situatia bazei de date a dovezilor de inregistrare a proiectelor de
arhitectura din cadrul documentatiilor DTAC/DTAD eliberate de Filiala Bucuresti a
OAR. Deoarece transpunerea in format electronic a dovezilor completate manual de
membri este mult ramasa in urma, au fost hotarite urmatoarele:
- luarea unor masuri privind aducerea la zi a inregistrarilor electronice;
- eliberarea, incepind cu data de 15 noiembrie, numai a dovezilor completate online de membrii.
Precizam ca programul eliberarii dovezilor on-line este pus la dispozitia membrilor
incepind din luna decembrie 2008 dar este folosit pina in prezent de un numar redus de
membrii.
Pentru membri care au dificultati cu completarea dovezilor on-line, filiala va asigura
echipamente (calculator si imprimanta) si asistenta privind completarea.
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