COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial
joi 21 octombrie 2010 ora 16:00
ORDINUL
ARHITECŢILOR DIN
ROMÂNIA

Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc joi 21 octombrie
2010 incepind cu ora 16:00. Au fost dezbatute urmatoarele probleme:

FILIALA
BUCUREŞTI

- Discutiile purtate la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului de
o delegatie a Filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, miercuri
21 octombrie 2010. La discutii au participat, din partea M.D.R.T., doamna Elena
Udrea - Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului si doamna arh. Anca
Ileana Ginavar – Director Directia de Urbanism. Filiala Bucuresti a Ordinului
Arhitectilor din Romania a fost reprezentata de domnul prof. dr. arh. Mircea
Ochinciuc, Presedinte O.A.R. Bucuresti, arh. Mihai Ene, Vicepresedinte cu
probleme profesionale si arh. Dan Marin.
Intilnirea a avut loc in urma solicitarii Filialei Bucuresti si a avut ca scop
principal solicitarea organizarii de concursuri de arhitectura pentru investitiile
majore si asigurarea de catre M.D.R.T. a unui cadru legislativ adecvat. Au fost
discutate si alte probleme privind domeniul legislativ: proiectul de lege privind
reclamele de pe fatadele imobilelor existente, proiectul de lege privind
reabilitarea si repararea fatadelor imobilelor existente, propuneri privind initierea
unui normativ privind asigurarea dotarilor ansamblurilor noi de locuinte,
propuneri privind amendamente la legislatia in domeniu.
- Membrii Colegiului Director au prezentat propuneri privind bugetul
Filialei Bucuresti pentru anul 2011.
- S-a discutat si aprobat organizarea unei Conferinte de Presa privind
reabilitarea termica a fatadelor imobilelor bucurestene existente.
- Membrii Colegiului Director au aprobat dezvoltatrea sectiunii
„Concursuri de arhitectura” existenta pe site-ul filialei – www.oar-bucuresti.ro –
si actualizarea site-ului prin arhivarea documentelor mai vechi.
- S-a discutat stadiul demersurilor privind organizarea de catre Filiala
Bucuresti a cursurilor de audit energetic pentru membrii filialei - tematica, sala,
costuri.
- A fost prezentata informarea privind situatia imobilului din str. Blanari
nr.2. S-a decis reluarea demersurilor privind un nou sediu al Filialei Bucuresti.
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