Colegiul Director Teritorial 25.02.2019
Au participat:
Arh. Emil Ivănescu – președinte
Arh. Andrei Fenyo – vicepreședinte
Arh. Irina Meliță – vicepreședinte
Arh. Ana Maria Goilav – vicepreședinte
Arh. Cătălin Berescu – trezorier
Arh. Cornelia Burcuș – secretar executiv
Arh. Mihai Medvedovici – asistent comunicare

Au participat în calitate de invitați:
Arh. Andra Panait
Arh. Valentin Ungureanu

Luni, 25 februarie 2019, ora 14:30, a avut loc ședința Colegiului Director al Filialei București a
Ordinului Arhitecților din România.
Arh. Emil Ivănescu a deschis ședința cu subiectul noii imagini a site-ului OAR București la care
se lucrează în această perioadă. Arh. Valentin Ungureanu a prezentat Colegiului Director stadiul
curent al noului site, precizând faptul că acesta are același conținut cu cel vechi, inclusiv toată
arhiva de anunțuri, la care se vor adăuga, pe lângă o nouă imagine, mecanisme noi. Colegiul
Director a discutat și a aprobat imaginea propusă pentru site și, având în vedere că site-ul este
încă în lucru, a făcut propuneri legate de conținut și structură.
Legat de pagina Facebook OAR București, Colegiul Director a considerat oportun ca cele două
mijloace de informare, site și Facebook, să funcționeze în paralel, site-ul urmând să aibă un
caracter informativ în timp ce pagina de Facebook să ofere mai multă interacțiune cu membrii.
Ședința a continuat cu subiectul propunerii de reglementare a certificării birourilor de proiectare,
adus în discuție de către arh. Emil Ivănescu. Acesta a prezentat Colegiului Director stadiul
discuțiilor pe această temă și a precizat faptul că OAR a primit din partea FPSC ultima formă a
propunerii privind mecanismul de certificare a operatorilor economici din domeniul construcțiilor.
Arh. Emil Ivănescu a remarcat necesitatea informării și consultării cu membrii OAR București pe
această temă, motiv pentru care a cerut opinia Colegiului Director în această privință. Consultarea
cu membrii în contextul acestei ultime forme a propunerii pentru mecanismul de certificare a fost
considerată importantă de către Colegiul Director, urmând să se identifice în scurt timp cea mai
bună metodă de a o realiza.

Arh. Ana Maria Goilav a adus în atenție situația Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului din cadrul PMB care nu s-a mai întrunit din luna noiembrie a anului trecut. Colegiul
Director a fost de acord cu faptul că OAR București trebuie să se implice în această situație,
solicitând informații din partea PMB, cu atât mai mult cu cât un parteneriat între cele două instituții
a fost agreat de curând.
Arh. Andrei Fenyo a precizat faptul că această situație privește în egală măsură și Registrul
Urbaniștilor din România, propunând elaborarea unei poziții comune OAR și RUR.
Arh. Irina Meliță a informat Colegiul Director cu privire la stadiul organizării concursului pentru
reabilitarea bulevardului Magheru care avansează printr-un organism al PMB creat recent.
Colegiul Director a fost de acord cu faptul că OAR București trebuie să solicite primăriei informații
în acest sens și să se asigure că un concurs de asemenea amploare va fi organizat
corespunzător, cu o temă definită corect.

