Sinteza reuniunii Colegiului Director Teritorial din 16 mai 2017
Au participat:
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Iulius Cristea, trezorier
arh. Cornelia Burcuș, Secretar Executiv
ec. Adrian Mărășescu, Contabil Șef
arh. Alexandra Stoica, asistent legislație
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare
Participarea OAR București la ediția 2017 a Conferințelor ERUDITIO - Arhitectul formator
de opinie în societate
S-a discutat invitația primită de OAR București de participare ca partener la ediția 2017 a
Conferințelor ERUDITIO - Arhitectul formator de opinie în societate. Din discuțiile purtate cu
organizatorii a rezultat ca aceștia sunt interesați mai mult de o asociere de imagine cu OAR
București și nu de o colaborare reală, nefiind dispuși să modifice nici programul nici lista
vorbitorilor și nici să introducă subiectul CUB în programul dezbaterilor din motivul că așteptările
OARB cu privire la CUB diferă radical de cele ale societății.
S-a hotărât că OAR București nu participă ca partener la ediția 2017 a Conferințelor ERUDITIO.

Legea Publicității
OAR București va transmite către Arhitectul Șef al Capitalei, prin adresa oficială, principiile
recomandate pentru a fi cuprinse în noul Regulament privind aplicarea Legii publicității.

Colaborarea între PMB și OAR București – legislație in urbanism, CUB
Domnul arh. Bogdan Bogoescu împreună cu arh. Alexandra Stoica, reprezentanții OAR București
vor prezenta în discuția care urmează să o poarte cu doamna Rodica Gheorghiu, reprezentând
PMB, o sinteză a poziției filialei față de tema CUB, cu precizarea că se urmărește înființarea unei
instituții publice (nu a unui SRL).
Domnul arh. Bogdan Bogoescu prezintă modificările propuse la Legea 50 aflate la Ministerul
Dezvoltării spre aprobare.

Angajare responsabil organizare concursuri
Colegiul Director discută posibilitatea angajării la filială a unui responsabil cu organizarea
concursurilor de arhitectură.
Se hotărăște ca angajarea să se facă atunci când va exista necesitatea reală, cu definirea
prealabilă a postului și organizarea de concurs pentru angajare.

Conferința Extraordinară a Filialei București a OAR
OAR a anunțat intervalul în care se pot organiza Conferințele Teritoriale Extraordinare care
preced, conform Regulamentului, Conferința Națională Extraordinară care a fost programată în
28 octombrie 2017. La o prima opțiune, OAR București a propus ziua de joi 28 septembrie 2017
pentru organizarea Conferinței Teritoriale Extraordinare (ultima zi a intervalului anunțat de OAR).
Filiala trebuie să aleagă Comisia de organizare a conferinței și locul desfășurării acesteia. Se
așteaptă hotărârea privind materialele OAR care urmează să fie discutate în conferințele
teritoriale.

