
Colegiul Director Teritorial - 28.05.2019 

Au participat: 

Arh. Emil Ivănescu – președinte 

Arh. Andrei Fenyo – vicepreședinte 

Arh. Irina Meliță – vicepreședinte 

Arh. Ana-Maria Goilav – vicepreședinte 

Arh. Ana-Maria Zahariade – vicepreședinte, prin telefon  

Arh. Cătălin Berescu – trezorier 

Arh. Cornelia Burcuș – secretar executiv 

Ec. Adrian-Mărășescu – contabil-șef 

A participat, în calitate de invitat, arh, Raluca Vișinescu – membră a Consiliului Teritorial.  

Marți, 27 mai 2019 a avut loc ședința Colegiului Director al Filialei București a Ordinului Arhitecților 

din România. Subiectul principal al discuțiilor din cadrul reuniunii l-a reprezentat  stabilirea poziției 

O.A.R. București în contextul climatului politic generat de recentele alegeri europarlamentare și 

de viitoarele alegeri locale pentru București. 

Colegiul Director a agreat o poziție fermă dar echidistantă și diplomatică în raport cu autoritățile 

publice. Prioritatea O.A.R. București va fi de a reacționa atunci când în spațiul public ajung 

declarații sau proiecte de hotărâri de natură a aduce atingere intereselor membrilor O.A.R. sau 

calității mediului construit în general. 

Arh. Andrei Fenyo și arh. Ana-Maria Goilav au evidențiat, la rândul lor, obligația pe care OAR 

București o are privind protejarea interesului public și pe cel al profesiei. 

În acest context, arh. Irina Meliță și arh. Raluca Vișinescu au prezentat Colegiului Director o 

inițiativă care vizează crearea unei platforme online care să aducă în atenția publicului larg temele 

pe care O.A.R. București le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului, cu atât mai mult cu 

cât anul viitor vor avea loc alegerile locale. Membrii Colegiului Director vor transmite propuneri 

pentru aceste teme. 

Arh. Emil Ivănescu a precizat faptul că în momentul de față Colegiului Director îi este solicitat 

votul de principiu pentru derularea acestui proiect, detaliile care privesc implementarea acestuia 

urmând să fie stabilite ulterior, cu atât mai mult cu cât intenția este ca platforma să își păstreze 

relevanța pe termen mediu și lung. În acest sens, se intenționează organizarea în cadrul Anualei 

de Arhitectură 2019 a unei serii de dezbateri publice în jurul temelor abordate, ca parte dintr-o 

strategie mai largă de creștere a vizibilității O.A.R. București în percepția publică și de afirmare a 

importanței pe care Ordinul trebuie să o aibă în protejarea intereselor membrilor și a interesului 

public al cetățenilor Bucureștiului. Colegiul Director a votat în unanimitate această inițiativă. 

În continuare, arh. Ana-Maria Goilav a precizat că a întocmit programul de cursuri și ateliere 

practice organizate de OAR București până în luna decembrie a acestui an. Cursurile desfășurate 

până la acest moment s-au bucurat de un real interes și o bună participare din partea membrilor. 

Legat de această temă, arh. Emil Ivănescu a prezentat și a solicitat votul Colegiului Director 

pentru inițiativa implementării programului de curs „Arhitect antreprenor”, curs care va fi 

sponsorizat de compania Wienerberger. Inițiativa a fost aprobată în unanimitate. 



De asemenea, arh. Emil Ivănescu a prezentat un concurs aflat în pregătire, organizat în 

colaborare cu Delta Studio și London Partners și având ca temă soluții de amenajare penthouse. 

Concursul se va desfășura în toamna 2019. Tema și regulamentul concursului vor fi anunțate în 

timp util, după definitivare. Membrii Colegiului Director au aprobat organizarea concursului. 

În finalul reuniunii a fost discutată organizarea viitoarei ședințe a Consiliului de Conducere 

Teritorial al OAR București care va avea loc marți 18 iunie. Membrii Colegiului Director au fost 

invitați ca, în deschidere, să își prezinte pe scurt activitatea și să transmită propuneri pentru 

ordinea de zi a reuniunii.     

 

 

 

 

 

 


