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Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial s-a desfasurat marti 16 aprilie 2013,
incepind cu ora 16:30, in extinderea sediului Filialei bucuresti aflat la parterul Universitatii
de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti.
Intilnirea a fost statutara, la reuniune fiind prezenti 16 membri ai Consiliului de
Conducere Teritorial din numarul total de 22.
Au fost discutate urmatoarele subiecte:
1. Membri prezenti au fost informati despre rezultatele sesiunilor de evaluare si
acordare a finantarilor din timbrul de arhitectura pentru anuale de arhitectura, proiecte
culturale si proiecte culturale editoriale. Sesiunile au fost organizate de O. A.R. in luna
martie 2013. Discutiile purtate au evidentiat necesitatea ca la redactarea rezultatelor sa se
explice mai clar, cu referire la criteriile stabilite, motivele admiterii sau respingerii
proiectelor.
2. Pentru început s-a prezentat o scurtă recapitulare a demersurilor întreprinse, în
acest sens, începând din anul 2010. De asemenea, membrii prezenţi au fost informaţi în
detaliu despre acţiunile Colegiului Director Teritorial în vederea achiziţionării unui sediu
în perioada de timp scursă de la ultima întrunire a Consiliului Teritorial: vizitare imobile,
întâlniri, discuţii, negocieri.
Cei prezenţi au fost consultaţi în vederea alegerii a unuia dintre cele două imobile
selectate de Colegiul Teritorial: imobilul din str. Speranţei nr. 42 şi imobilul din str. Sf.
Constantin.
Cele două imobile au fost prezentate în detaliu: suprafeţe, planuri secţiuni şi faţade,
montaj fotografic cu imagini exterioare şi interioare, avantaje şi dezavantaje, starea fizică a
fiecăreia dintre construcţii şi intervenţiile necesare după achiziţionare (consolidare pt. Sf.
Constantin), costuri. De asemenea, au fost prezentate condiţiile în care filiala poate acoperi
aceste costuri.
Prezentarea a fost urmată de discuţii în care membrii prezenţi au prezentat opinii
privind cele două variante.
La finalul discuţiei s-a supus la vot alegerea unuia dintre cele două imobile.
Rezultatul votului a desemnat alegerea imobilului situat în str. Sfântul Constantin cu 9
voturi pentru, 4 abţineri şi 3 voturi împotrivă din totalul de 16 voturi exprimate. Pentru
varianta str. Speranţei s-au înregistrat 1 vot pentru, 2 abţineri şi 13 voturi împotrivă.
După încheierea votului dl. prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, Preşedinte O.A.R.
Bucureşti, a prezentat rezultatul votului în reuniunea Colegiului Director Teritorial: 4
voturi pentru imobilul str. Sfântul Constantin contra 1 vot pentru str. Speranţei din cele 5
voturi exprimate ( unul din membrii colegiului a absentat motivat fiind plecat din ţară).
3. A fost prezentata componenta juriilor Anualei de Arhitectura Bucuresti, editia a
XI-a 2013 – arhitectura (5 sectiuni), carte de arhitectura si imagine de arhitectura.
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