Sineză reuniune Colegiul Director Teritorial din 26 aprilie 2017

Au participat:
arh. Șerban Sturdza , președinte
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte
arh. Cornelia Burcuș, Secretar Executiv
ec. Adrian Mărășescu, Contabil Șef
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare
Au participat în calitate de invitați: arh. Iulia Stanciu , șef proiect, arh. Adriana-Niculina Sîngeap,
discuție organizare concursuri, arh. Alexandra Laura Stoica ṣi arh. Lorant Mihat, reprezentanți Asociația
Calup.

Stadiu șantier sediul Sf. Constantin nr.32
Conform Ordinii de Zi, s-a discutat stadiul șantierului la imobilul din str. Sf. Constantin nr. 32:
stadiul lucrărilor la data reuniunii, termenul de încheiere a lucrărilor interioare și exterioare,
detaliile restante care urmează să fie evaluate de constructor.
S-a discutat mutarea parțială a filialei în 28 aprilie și organizarea mutării în noul sediu după 04
mai – data se va stabili de comun acord cu constructorul care s-a oferit să ajute la mutare.

Organizare concursuri O.A.R. București
Având în vedere interesul Filialei București a O.A.R. în constituirea unui colectiv pentru
organizarea concursurilor de arhitectură, membrii Colegiului Director au invitat la o scurtă
discuție pe doamna arh. Adriana-Niculina Sîngeap care și-a exprimat disponibilitatea pentru
coordonarea colectivului menționat. Discuțiile pe aceasta temă cu doamna arh. Adriana-Niculina
Sîngeap sunt amânate și vor fi reluate la apariția unei cereri concrete de organizare a unui
concurs.

Expoziție în parteneriat cu Ambasada Spaniei
Colegiul Director aprobă organizarea, la solicitarea Ambasadei Spaniei la București, în
parteneriat cu aceasta, a expoziției Export. Arhitectura contemporană spaniolă în afara
granițelor. Ambasada pune la dispoziție exponatele și susține financiar organizarea. Filiala
București va facilita obținerea acordului Universității de Arhitectură ṣi Urbanism „Ion Mincu”
București pentru utilizarea spațiului aflat la parterul universității ṣi va asigura promovarea
evenimentului. Ȋn plus, domnul arh. Gonzales, curatorul expoziției, va susține un workshop
destinat arhitecților stagiari – tema va fi stabilită de filială.

Întâlnire cu reprezentanții Asociației Calup
Membrii Colegiului Director aprobă semnarea unui parteneriat cu Asociația Calup pentru o
perioada de 6 luni. Scopul principal este popularizarea noului sediu printre membrii. Pe
parcursul celor 6 luni, Calup va organiza în spațiul aflat la demisolul noului sediu un Hub de
evenimente destinate, în primul rând, tinerilor arhitecți membrii ai filialei. Colaborarea cu Calup
va fi inaugurată în 25 mai cu prilejul Nopții birourilor de arhitectură.

Anuala de Arhitectură ediția a XV-a, 2017
Domnul arh. Emil Ivănescu, Comisarul Anualei, prezintă principalele elemente privind
organizarea Anualei 2017. Se aprobă lansarea volumului București. Arhitectura. Un ghid
adnotat – autori Mariana Celac, Octavian Carabela și Marius Marcu Lapadat, versiunea în limba
engleză, în cadrul Anualei.

Execuția Bugetului 2016
Se discută raportul de gestiune pe anul financiar 2016, execuția bugetului anului 2016 și
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016. Se aprobă fără obiecții.

Revista A&B
Se aprobă tipărirea nr. 58 al Revistei A&B.

