Sineză reuniune Colegiul Director Teritorial din 15.06.2017

Au participat:
arh. Șerban Arh. Șerban Sturdza , președinte
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Iulius Cristea, trezorier
arh. Cornelia Burcuș, Secretar Executiv
ec. Adrian Mărășescu, Contabil Șef
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare
Invitați: arh. Iulia Stanciu ,șef proiect, avocat Mirela Toader, reprezentând Cabinet de Avocatură
Toader Marcel, arh. Alexandra Stoica si arh. Lorant Mihat, reprezentanți Calup.

Modificare componență nominală a CTATU
Deoarece modificarea componenței nominale a CTATU reduce reprezentarea OAR București în
comisie la o singură persoană în loc de două, doamna avocat Mirela Toader, care participă la
această reuniune din partea Cabinetului de avocatură Marcel Toader, recomandă depunerea unei
sesizări către Prefectura Municipiului București, organ de control care validează legalitatea
hotărârii. Legea 350/2001 precizează că mandatul comisiei este de 4 ani. Schimbarea unora
dintre membrii comisiei numai după un an este nejustificată – nu s-a revocat comisia, ci s-a votat
o altă componență.

Finalizarea lucrărilor la sediul din str. Sf. Constantin nr. 32
S-a discutat situația actuală a sediului, s-au evidenţiat lucrările restante și s-au discutat împreună
cu doamna arh. Iulia Stanciu, șef de proiect.
S-au discutat lucrările care trebuie finalizate până la Gala de premiere a Anualei de Arhitectură
București, ediția 2017, pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță a casei.
O altă problemă discutată a fost aceea a recepției finale, data stabilită fiind 10 iulie 2017.

Program evenimente CALUP
S-a stabilit ca acțiunile propuse de grupul Calup să se desfășoare în spațiul aflat la demisolul
imobilului. Reprezentanții Calup au prezentat strategia pentru perioada următoare, cu accent pe
organizarea de community dinners găzduite de diferite studiouri de proiectare.

Membrii Colegiului Director au formulat propuneri pentru organizarea și a altor evenimente, unele
în cadrul Anualei 2017.
S-a hotărât ca inaugurarea Casei Arhitecturii sa fie amânată până la finalizarea lucrărilor de
şantier.

Conferința Teritorială Extraordinară
Membrii Colegiului Director Teritorial au discutat organizarea în 28 octombrie 2017 a Conferinței
Naționale Extraordinare și programarea Conferinței Teritoriale în intervalul stabilit de OAR 17
iunie - 28 septembrie 2017.
Au fost analizate prevederile Regulamentului Filialei București privind organizarea Conferinței
Teritoriale – termene de comunicare a materialelor către membri, calendar, ordine de zi, alegere
sală. În consecinţă, se vor constitui Comisia de organizare a conferinței și grupul de lucru privind
elaborarea noului Regulament al filialei.
S-a aprobat organizarea unei consultări prealabile a membrilor în care să fie anunțată ordinea de
zi în scopul determinării prezenței orientative la Conferința Teritorială.
De asemenea, va fi lansată către membrii Filialei București a OAR invitația de a se înscrie pe lista
delegaților și supleanților la Conferința Națională, listă care va fi votată de Conferința Teritorială.

Raportul pentru București 2017
S-a discutat pregătirea Raportului pentru București 2017 - conținut și echipă de elaborare.
Structura RB17 va fi identică cu structura RB16 și trebuie să ajungă la toate instituțiile și
persoanele partenere, pentru ca aceștia să aibă ocazia să formuleze eventuale amendamente,
deoarece Colegiul Director consideră că există o nevoie extraordinară de dialog între membrii
OAR care doresc să transmită experiența lor în relație cu autoritățile.
A fost desemnată echipa editorială și s-a propus realizarea unei platforme online care să
colecteze sugestii și texte de la toți cei interesați să contribuie la realizarea Raportului pentru
București 2017. Colegiul Director l-a desemnat pe domnul arh. Șerban Sturdza pentru poziția de
coordonator de proiect.

Revista A&B Arhitecţii şi Bucureştiul nr.59
S-au stabilit temele numerelor viitoare ale revistei pentru anul 2017: Casa Arhiecturii, respectiv
Formaţia de arhitect.

