Sineză reuniune Colegiul Director Teritorial din 08.08.2017

Au participat:
arh. Șerban Arh. Șerban Sturdza, președinte
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte
arh. Iulius Cristea, trezorier
arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv
ec. Adrian Mărășescu, contabil șef
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare
Invitați: Diana Stan, consilier juridic O.A.R., arh. Iulia Stanciu, autor proiect sediu, arh. Dan Marin,
arh. Adrian Bălteanu, domnul Mihai Bodea, arhiva foto de arhitectură.

Conferința Teritorială Extraordinară – septembrie 2017
S-a discutat despre organizarea Conferinței Extraordinare a Filialei București a O.A.R.
programată în 07 septembrie 2017 și materialele care urmează să fie prezentate: un material
întocmit de O.A.R. care prezintă modificările Regulamentului O.A.R., Regulamentului-cadru
pentru filiale și organigramei O.A.R. – prezentarea se va face în toate conferințele teritoriale și va
fi asigurată de un reprezentant O.A.R. – pentru București a fost delegată doamna arh. Doina
Butică, trezorier O.A.R. Prezentarea va fi urmată de discuții. Materialele nu vor fi votate în
conferințele teritoriale.
Conform Regulamentului O.A.R., în conferințele teritoriale extraordinare din acest an se vor vota
numai listele delegaților filialelor la Conferința Națională din 28 octombrie 2017. Colegiul Director
Teritorial stabilește că prezența delegaților Filialei București a O.A.R. la lucrările Conferinței
Extraordinare a Filialei București a O.A.R. este obligatorie pentru ca aceștia să fie bine informați
în privința materialelor supuse aprobării Conferinței Naționale Extraordinare.
Cei prezenți au discutat propuneri pentru subiecte care pot fi prezentate participanților în partea
a II-a a conferinței. Subiectele finale vor fi stabilite în reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial
din 09 august 2017.

Arhiva foto de arhitectură
Domnul Mihai Bodea prezintă propunerea sa de donare a unui număr de fotografii de arhitectură
către Filiala București a O.A.R. în vederea constituirii unei arhive foto de arhitectură pentru uzul
membrilor filialei. Membrii Colegiului Director Teritorial solicită întocmirea unui document în care
să estimeze costurile posibile pentru: organizarea, arhivarea, expunerea și consultarea arhivei.

Sediul filialei – str. Sf. Constantin nr. 32
Membrii Colegiului Director au discutat lista lucrărilor restante și stabilirea ordinii în care acestea
se vor executa. Discuțiile se vor finaliza în ședința de miercuri 09 august 2017, ora 17:30, la care
va participa și domnul ing. Viorel Iordan, Director Cella Cosimex. Reuniunea va stabili data limită
pentru încheierea lucrărilor.

Probleme referitoare la deontologia profesională
Doamna arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte cu probleme profesionale, propune selectarea
prin SIOAR a membrilor filialei care au înregistrat peste 50 de lucrări (locuințe mici, max. P+!) în
prima jumătate a anului 2017 – posibilă semnătură de complezență. Colegiul Director Teritorial
va sesiza Comisia Teritoriala de Disciplină. Comisia va fi sesizată și în legătură cu imobilul
amplasat pe str. Dumbrava Roșie (demolarea unui corp de clădire la un imobil aflat în lucru – pe
panoul de șantier se menționează lucrări de consolidare).

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la sediul filialei.

