
 

Proces Verbal ședință  
Colegiu Director OAR București   
miercuri 03 noiembrie 2021,  
ora 14:30         

Loc desfășurare:  on-line platforma Zoom        

Prezența: fz.-fizic / ol. - online / 
ab-absenți   fz. ol. ab.         

  

Emil Ivănescu    

  

Ana Maria Zahariade    

Irina Meliță    
Cătălin Berescu    
Andrei Fenyo    
Ana Maria Goilav    

  Prezență 0 5 1 Există cvorum 

Invitați: 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

Au fost prezenți: 

Marcel Toader, avocat OAR București 
Adrian Mărășescu, contabil-șef OAR București 
Cornelia Burcuș, Secretar Executiv 
Mihai Medvedovici, Asistent Comunicare 

    

Se supune la vot Ordinea de Zi Membru CD da nu abț. Concluzie: 
Se aprobă. 

 

Emil Ivănescu    

 
Irina Meliță    
Cătălin Berescu    
Andrei Fenyo    
Ana Maria Goilav    

Se votează: 

  

5 0 0 vot:  5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri 



1.  Definitivarea proiectului de 
buget al Filialei București a OAR 
pentru anul 2022 Membru CD               

  
  
 
 
 
 
 
 

- Înainte de a începe discuția despre buget informează că nimeni nu a trimis nici o propunere la termenul 

stabilit, Adrian Mărășescu a vorbit cu Pierre, mâine avem întâlnirea cu candidații la funcția de responsabil 

de relația cu administrația. 

- Adrian Mărășescu, ai vorbit cu Pierre Bortnowski,  în linii mari este ok, a fost mulțumit de discuție, îi cere să 

prezinte discuția în câteva cuvinte. 

- Se interesează dacă îl invităm pe domnul arh. Pașol, președintele comisiei de cenzori să prezinte raportul. 

- Crede că trebuie să avem pregătită și execuția bugetului 2021, măcar concluziile. 

- Constată că până acum nu am primit de la colegii din CT nici un material. 

- Se interesează dacă mai avem ceva de transmis pentru ședința CT din 10 noiembrie. 

- Solicită să mai trimitem încă o dată materialele suport și proiectul de Hotărâre CT, se va transmite astăzi. 

Adresează domnului Cătălin Berescu întrebarea dacă  mai are ceva de adăugat. 

- Atenționează asupra necesității de transmitere a materialului către OAR cu respectarea datei stabilite de 15 

noiembrie.  

Emil Ivănescu 
 
 
 
 
 
 

Adrian Mărășescu - A vorbit cu Pierre Bortnowski, este mulțumit de documentația transmisă, i-a solicitat să întocmească 

suplimentar grafice cu evoluția veniturilor/cheltuielilor în ultimii ani ca să se vadă creșterile și scăderile și 

grafic, nu doar în tabele. Precizează că va face graficele pe care le  vom prezenta în ședință fiindcă 

documentația o vom transmite din nou azi. Subliniază că trebuie adăugat proiectul de hotărâre de aprobare 

a bugetului. 

- Informează că cenzorii vor face raportul și cine dorește poate să îl consulte la sediul filialei.  

- Precizează că toate materialele adunate se centralizează într-unul singur raport prezentat CT-ului, se 

lucrează la raport care va fi finalizat în cel mai scurt timp.  

- Anunță că de la colegii din CT nu a primit nicio solicitare legată de cifre. 

- Amintește că am trimis o dată și nota de fundamentare pe care o putem retransmite.  

- Materialele au stat în consultare 7 zile, cei din CT se puteau pronunța asupra lor.  

Andrei Fenyo - Precizează că nu este vorba despre raportul anual al comisiei de cenzori, când prezentăm și execuția 

bugetului și materialele privind descărcarea de gestiune. 

- Subliniază că azi e ultima zi în care pot fi trimise materialele suport pentru ședința de CT. Deci după ce 

votăm azi se face pachetul cu proiectul de buget, hotărârea, și materialul este trimis spre CT. 

- Personal nu are comentarii pentru că nu au apărut modificări. 

- Dacă se votează în CT negativ vizavi de buget, are rugămintea ca observațiile celor care votează negativ 

să fie consemnate. În acest caz data la care vom stabili următoarea ședință trebuie votată de membrii CT, 

trebuie să le cerem acordul, teoretic termenul normal ar fi cam de 20 de zile. 

- Precizează că aceasta se aplică doar dacă lucrurile nu decurg cum trebuie.  

- Subliniază că nota de fundamentare este material suport pentru ședința CT. 

Cornelia Burcuș - Comisia de cenzori verifică dacă cheltuielile filialei sunt conforme cu bugetul votat. 

- Precizează că la trimiterea materialului suport ne referim la ședința CD de azi în care se aprobă proiectul 

final de buget 2022.  

- Menționează că aprobarea proiectului de buget de către CD este importantă. 

- Propune să transmitem materialele suport pentru ședința de pe 10 noiembrie privind proiectul de buget 

aprobat de CD în ședința de azi 03.11.2021. 



Irina Meliță - Este de acord, e normal să apară că am votat. 

Se supune la vot propunerea de 
buget al Filialei București a OAR 
pentru anul 2022 

Membru CD da nu abț. Concluzie: 
Se aprobă. 

 

Emil Ivănescu    

 
Irina Meliță    
Cătălin Berescu    
Andrei Fenyo    
Ana Maria Goilav    

Se votează: 

  

5 0 0 vot:  5 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri 

2. Punct suplimentar – concursul 
pentru postul de responsabil în 
relația cu administrația  Membru CD               

 

Emil Ivănescu - Precizează că mâine la 11:00 are întâlnire la sectorul 6 cu Lacul morii și propune ca înyâlnirea pentru interviu 

să fie programată după amiază, încă nu i-am informat, stabilim împreună, propune de la 15:00 la 18:00, 

crede că ajung 3 ore.  

- Propune ca întâlnirea să fie fizică. 

- Crede că se poate participa și online. menționează că se poate stabili interviul și pentru vineri dimineață.  

- Menționează că răspunsul a fost anunțat pentru luni.  

- La cererea celor prezenți propune ca interviul să fie amânat până joi 11 noiembrie dimineața și anunțarea 

rezultatelor pentru luni 15 noiembrie.  

- Cei care și-au depus dosarul vor fi informați despre această modificare de program.  

- Propune ca membrii CD să discute între ei înainte de interviu – se vor întâlni la 9:30 și interviul va începe la 

11:00.  

Irina Meliță - Informează că nu poate participa la interviu pe 04 dimineața, nu poate să participe nici fizic nici online. Se 

întreabă dacă nu se poate amâna.  

- Dorește să primească un mail de reminder.  

- Informează că nici doamna Ana Maria Zahariade nu poate participa până pe 08 noiembrie, este în concediu.  

- Precizează că vor participa toate dosarele în afara de cel incomplet. 

Cornelia Burcuș - Precizează că pe 10 noiembrie este ședința CT, dacă e să îl mutăm interviul atunci se poate muta cu o 

săptămână deci rămâne joi, 11 noiembrie, la ora 11:00. 

- Precizează că dacă Ana Maria Zahariade nu vrea live, facem întâlnirea hibridă. 



 
Emil Ivănescu - mulțumește participanților și declară ședința închisă.  

 

 
 
Consemnat: arh. Mihai Medvedovici, Asistent Comunicare 
Avizat: arh. Cornelia Burcuș, Secretar Executiv 
Aprobat: arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București 

Andrei Fenyo - Este de părere că nu este cazul să modificăm procedura. 

- Este de acord cu ora 10:00 sau 11:00, sau în altă zi pe zoom pentru discuția pe dosare. 

- Este de părere că trebuie să discute ce întrebări vor fi adresate candidaților.  
 

3. Punct suplimentar – Anuala de 
Arhitectură București Membru CD               

 

Emil Ivănescu 
 
 
 
 

- Informează că la Anuală s-au predat 306 proiecte, de o calitate foarte bună, mai ales la arhitectură construită 

și amenajări interioare. Se bucură că au venit mai puține diplome de la studenți, sunt 15 sau 20 – la Bienală 

au fost peste 100. 

- Se bucură fiindcă sunt polii – arhitectură construită, amenajări și arhitectură de portofoliu, o categorie din ce 

în ce mai bogată. 

- Precizează că avem vreo 4 instanțe de selecție până la final - la preselecție juriul analizează general. 

- S-a gândit să facem la selecție un shortlist de 10, dar niciodată nu știm câte proiecte se înscriu - oferta este 

variabilă, trebuie să încurajăm oamenii să participe. Precizează că de aceea a fost introdusă categoria de 

arhitectură de portofoliu, unde poți face un proiect care te reprezintă și te promovăm. 

- Precizează că oferim tuturor arhitecților posibilitatea de a fi prezenți în Anuală, OAR, etc. Până acum se 

plângeau că nu au clienți buni, acum nu mai trebuie, trebuie să ai doar idei. Categoria a avut mai multe 

nume, am transformat totul în arhitectură de portofoliu și am dat posibilitatea inclusiv stagiarilor să participe, 

să îi ajutăm și pe ei, acum foarte multă lume se uită pe site-ul Anualei, posibili clienți, deci este un ajutor, un 

sprijin din partea noastră.  

- De aceea spune că la categoria aceasta poate nu sunt cele mai reușite proiecte, dar o creștem de la an la 

an, este importantă ca mesaj. Sunt proiecte interesante, unele nu sunt chiar așa bune, dar sunt ok, de o 

calitate bună. 

- Precizează că, în schimb, la arhitectură construită au predat de la domnul arh. Vlad Arsene până la tineri 

arhitecți.  

Cătălin Berescu - Consideră că în principiu ar trebui ca secțiunea de diplomă să fie cu o selecție mai dură.  

Andrei Fenyo - Consideră că putem propune un număr limită de proiecte care trec mai departe. 


