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1
dezvoltarea secţiunilor din sit-ul filialei dedicate
concursurilor de arhitectură
arh. Radu Pazelt
licitaţiilor
arh. Valentin Ungureanu
implementarea unei aplicaţii pentru
gestionarea şi dezbaterea proiectelor şi propunerilor adresate Consiliului
Teritorial
arh. Bruno Andreşoiu
arh. Valentin Ungureanu
infiinţarea pe sit-ul filialei a Bursei Locurilor de Muncă
arh. Adrian Vidraşcu
definitivarea versiunii în limba engleză a paginii web a OAR Buc.
vice. relaţii arh. Mario Kuibuş
arh. Andra Panait

2
asigurarea consultaţiilor profesionale
arh. Silvia Măldărescu
arh. Bogdan Bogoescu
asigurarea consultaţiilor juridice
av. Marcel Toader
asigurarea consultaţiilor stagiari
arh. Alex. Panaitescu
realizarea versiunii actualizate a Ghidului Arhitectului
arh. Alex. Panaitescu

3
pregătirea concursurilor pentru spaţiile publice cu PMB
amplasamente – arh. Gh. Pătraşcu – Arhitect Sef al Municipiului Bucuresti
pregătirea concursului pentru fortul Jilava
releveu cu UAUIM
istoric - arh. Petre Mortu
tematică - director penitenciar Daniela Cenuşă
dezbatere GDS proiecte de legi ale
reabilitărilor termice
reclamelor publicitare

întâlnire la Min. Dez. Reg. şi Turismului cu d.na Elena Udrea 21 oct. 2010
propuneri pentru proiectelor de lege menţionate
tematici de concursuri pentru investiţiile ministerului
cămine culturale, săli de sport şcoli
elaborarea unor soluţii "tipizate" pentru locuinţe în mediul rural / regiuni
elaborarea de ghiduri de arhitectură pentru localităţile turistice
din problemele curente ale profesiunii - încălcări ale legislaţiei
preş. arh. Mircea Ochinciuc
vice. arh. Mihai Ene
arh. Dan Marin
4
pregătirea semnării unui protocol de colaborare între filial Bucureşti a OAR şi
filiala Sofia a Camerei Arhitecţilor din Bulgaria în luna febr. la Buc.2011
Silistra 23-24 oct. 2010
preş. arh. Mircea Ochinciuc
vice. arh. Mario Kuibuş
desemnarea unui reprezentant permanent al Consiliului în relaţiile
bilaterale
arh. Iulius Cristea
elaborarea unui pliant în limba engleză al OAR Buc.
vice. relaţii arh. Mario Kuibuş, arh. Emil Ivănescu
arh. Andra Panait
întocmirea caietelor de sponsorizare pentru Anuala 2011
vice. organizatoric arh. Emil Ivănescu
arh. Andra Panait
catalogul Anualei de Arhitectura Bucuresti 2010
vice. organizatoric arh. Emil Ivănescu
participarea la dezbaterea "Protejarea patrimoniuluide arhitectură"
GDS 14 sept. 2010
preş. arh. Mircea Ochinciuc
vice. arh. Mihai Ene
arh. Dan Marin

accentuarea conţinutului A&B pe aspecte concrete ale arhitecţilor bucureşteni
introducerea unui editorial scris de membrii Colegiului Director –
prezentare activitate filiala
introducere pagina dedicata activitatii Comisiei Teritoriale de Disciplina
participarea şi colaborare cu TVR Cultural la emisiunea “Décor si stil”
emisiuni dedicate arhitecturii şi arhitectilor bucuresteni
vice. arh. Emil Ivănescu

5
discuţii referitoare la încălcarea de catre PROINTEC Romania a prevederilor din
PUZ parcaj subteran Piaţa Universităţii
împreună cu repezentantul Colegiului Naţional al OAR arh. Stefan
Bortnovchi
17 nov. cu arh. Adrian Andrei autorul proiectului
26 nov. cu arh. Ester Gonzales-Diez – director general
cu arh. Margareta Fotache
în prezenţa arh. şef. al capitalei arh. Gh. Pătraşcu
scrisori prealabile de înştiinţare ale neconcordanţei între reglementările PUZ şi
proiect garaj la
Min. Culturii, ISC şi MDRT
solicitarea unei întrevederi cu primarul Municipiului Bucureşti
solicitarea organizării unui concurs deschis pentru amenajarea Pieţii
Universităţii
solicitarea dezbaterii noului regulament al CUAT Bucureşti
suplimentarea nr. de membrii reprezentând filiala
preş. arh. Mircea Ochinciuc
vice. arh. Alexandru Panaitescu
6
înfiinţarea Oficiului Economic al filialei
ec. Gabriela Teodorescu
av. Marcel Toader
obţinerea aprobării MDRT pentru organizarea de cursuri de auditori energetici
pentru
membri filialei cu discount de 15 %
alţi specialişti
primul curs în luna ian. 2011
vice. arh. Mihai Ene
vice. arh. Emil Ivănescu

demersuri pentru achiziţionarea unei clădiri pentru sediul filialei
înştiinţarea membrilor filialei restanţi cu cotizatia şi obligativitatea depunerii
ştampilelor pentru cei suspendaţi
secr. exec. arh. Cornelia Burcuş
302 decizii suspendare pt neplata cotizatiei si obligativitate
depunere parafa
p.s.
anularea iniţiativei de organizare a conursului Catedralei
în urma deciziei de amânare a Consiliului Naţional al OAR

Colegiul Director

prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc – Presedinte
arh. Mihai Ene – Vicepresedinte probleme profesionale
arh. Alexandru Nicolae Panaitescu – Vicepresedinte cu probleme legislative
arh. George Mario Kuibus – Vicepresedinte relatii si imagine
arh. Emil Ivanescu – Vicepresedinte cu probleme organizatorice
arh. Crisan Viorel Atanasiu – Vicepresedinte trezorier

