Colegiul Director Teritorial 10.04.2019
Au participat:
Arh. Emil Ivănescu – președinte
Arh. Andrei Fenyo – vicepreședinte
Arh. Irina Meliță – vicepreședinte
Arh. Cornelia Burcuș – secretar executiv
Arh. Mihai Medvedovici – asistent comunicare

Miercuri 10 aprilie 2019, începând cu ora 14:30, a avut loc ședința a Colegiului Director al Filialei
București a Ordinului Arhitecților din România.
Discuțiile au fost deschise de arh. Emil Ivănescu care a prezentat invitația primită din partea
domnului arh. Matei Bogoescu de participare la dezbaterea publică organizată de Primăria Sect.1
privind PUZ sector 1. Arh. Emil Ivănescu a prezentat discuțiile anterioare purtate cu reprezentanții
Primăriei Sect.1. De asemenea, a adresat celor prezenți întrebarea dacă OAR București va
participa la dezbaterile anunțate de primăriile de sector în contextul elaborării de către acestea a
PUZ-urilor de sector.
Arh. Andrei Fenyo a propus sancționarea membrilor care semnează documentații de urbanism
declarate ilegale de instanțele de judecată precizând că, la judecată, instanța dă o motivare pe
care o putem folosi. Membrii Colegiului Director prezenți la ședință au fost de acord că aceste
situații ar trebui să facă obiectul Comisiei de Disciplină și că, în acest context, este importantă
colaborarea cu Registrul Urbaniștilor din România, având în vedere faptul că PUZ-urile sunt
întocmite de către urbaniști.
De asemenea, arh. Emil Ivănescu a propus organizarea unei dezbateri publice pe tema PUZurilor din București, dezbatere care va avea loc înaintea viitorului Consiliu Teritorial.
Un alt subiect abordat în cadrul Colegiului Director a fost cel al spațiului de la demisolul sediului
OAR București, arh. Emil Ivănescu prezentând stadiul demersurilor de organizare a acestuia cu
funcțiunea de spațiu de expoziție și cafenea, demersuri întreprinse de agentul economic interesat
de operarea spațiului respectiv. În cadrul ședinței au fost discutați pașii care trebuie urmați în
continuare.
Pentru sprijinirea arhitecților stagiari, Colegiul Director a discutat desemnarea unui arhitect cu
experiență care să verifice dosarele și portofoliile candidaților la sesiunile de acordare a dreptului
de semnătură din punctul de vedere al satisfacerii cerințelor tehnice.
În perspectiva viitoarelor alegeri locale, arh. Emil Ivănescu a propus Colegiului Director
elaborarea unui material sintetic care să prezinte prioritățile OAR București pentru oraș, un punct
important aici fiind lobby-ul pentru organizarea a cât mai multe concursuri de arhitectură. Poziția
filialei va fi extrem de neutră și de o manieră clară și elegantă.

Arh. Emil Ivănescu a adus în atenția Colegiului Director și subiectul continuării proiectului Raport
pentru București. Importanța acestui demers a fost confirmată, prioritatea fiind, la propunerea
domnului arh. Cătălin Berescu, construirea unei echipe din persoane care știu să facă cercetare
necesară asigurării unui nivel adecvat de calitate și acuratețe a informațiilor prezentate. Orizontul
de timp pentru elaborarea următorului Raport pentru București este estimat pentru 2020.
Arh. Irina Meliță a prezentat celor prezenți intenția completării materialului privind istoricului Filialei
București înainte de lansarea noului site.
Arh. Emil Ivănescu a adus la cunoștința Colegiului Director faptul că OAR București a încheiat un
contract cu o firmă de curierat, fapt care va permite expedierea către membri a diverselor
documente care se ridicau până acum exclusiv de la sediul filialei.
În cadrul ședinței de Colegiu Director a fost discutată lansarea Anualei de Arhitectură București,
ediția a XVII-a 2019, pentru care se lucrează la organizarea evenimentelor profesionale
componente. Regulamentul Anualei va fi anunțat în cel mai scurt timp. Cei prezenți au fost de
acord cu lansarea în cadrul Anualei 2019 a Forumului București în cadrul căruia să fie organizate
toate evenimentele profesionale. Arh. Andrei Fenyo a propus lansarea unui call de proiecte
asociate Anualei.
Arh. Emil Ivănescu a prezentat inițiativa întocmirii Registrului Firmelor de Arhitectură al O.A.R.
București, un proiect pilot pe care dorește să îl dezvoltăm în cadrul Anualei de Arhitectură
București 2019 prin Forumul București. Este o acțiune care dorește să o demarăm rapid și constă
concret în întocmirea listei firmelor arhitecților din filiala București, un registru al operatorilor
economici, un document care poate ne va ajuta. A dorit să prezinte întâi această inițiativă
membrilor Colegiului Director și apoi către Consiliului Teritorial și să începem săptămâna viitoare.
Membrii prezenți sunt de acord cu această inițiativă. Ceilalți membrii au fost informați în scris
despre această inițiativă și și-au exprimat, în scris, acordul. Ca urmare, inițiativa întocmirii
proiectului pilot Registrului Firmelor de Arhitectură al O.A.R. București a fost aprobată de Colegiul
Director Teritorial.

