SINTEZA REUNIUNII CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL
miercuri 21 noiembrie 2018, ora 13:00

Ședința Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei București a Ordinului Arhitecților din
România a avut loc miercuri 21 noiembrie 2018, începând cu ora 13:00.
La reuniune au participat: arh. Emil Ivănescu, președinte, arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte, arh.
Ana Maria Zahariade, vicepreședinte, arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte, arh. Cătălin
Berescu, trezorier, arh. Matei Bogoescu, arh. Șerban Sturdza, arh. Robert-Eugen Zotescu, arh.
Bogdan Andrei Fezi, arh. Raluca Munteanu, arh. Iulia Stanciu, arh. Pierre Bortnowski, arh. Raluca
Vișinescu, arh. Octavian Ungureanu, arh. Daniel Baciu, arh. Florin Nicolae Enache,
arh. Daniela Calciu, arh. Radu Busuioceanu, arh. Smaranda Baciu, arh. Horia Bejan, arh.
Bogdan Udrescu, arh. Stelian Alexandru Constantinescu, arh. Michaela Gafar și arh. Cornelia
Burcuș, secretar executiv, ec. Adrian Mărășescu, contabil șef, avocat Marcel Toader.
Miercuri, 21.11.2018 a avut loc ședința Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei OAR
București.
Discuția a fost deschisă de arh. Emil Ivănescu, președintele filialei, printr-o introducere privind
activitatea OAR București din ultima perioadă – colaborările cu primăriile de sector și cu PMB. De
asemenea, arh. Ivănescu a salutat evenimentul Novembarch și a lansat tuturor invitația de a
participa. Pe acest subiect, arh. Florin Enache, reprezentant al echipei de organizare Novembarh
a adus precizări privind ediția curentă și faptul că aceasta va trata idei mai concrete, inclusiv
tematici financiare.
Ședința a continuat cu discuția privind Grupurile de Lucru stabilite de Colegiul Director Teritorial
și supunerea acestora pentru aprobare de către Consiliul Teritorial.
Arh. Emil Ivănescu a invitat, pe rând, vicepreședinții OAR București să prezinte grupurile de lucru
pe care le vor coordona. Au luat cuvântul, astfel, arh. Ana Maria Zahariade și arh. Raluca
Vișinescu – grupul de lucru „Spațiu Public”, arh. Cătălin Berescu și arh. Horia Bejan – grupul de
lucru „Calitate a vieții”, arh. Andrei Fenyo - grupul de lucru „Legislație”, arh. Ana Maria Goilav –
grupul de lucru „Profesional” și arh. Emil Ivănescu - grupul de lucru „Arhitect OAR București.
Fiecare dintre aceștia a prezentat pe scurt activitatea previzionată a grupului de care se va ocupa,
și principalele obiective pe care și le propun. Pe parcursul discuției, membrii Consiliului Teritorial
au adus amendamente și au identificat mai multe teme și subiecte prioritare, inclusiv comunicarea
Filialei OAR București cu membri săi și, în exterior, cu administrația, cu societatea, cu media. În
acest sens, arh. Emil Ivănescu a precizat faptul că va exista un aparat de comunicare prevăzut
în buget. Acest aparat care va fi coordonat de arh. Irina Meliță, va coordona comunicarea internă
și va centraliza și distribui informațiile primite de la grupurile de lucru. Pentru comunicarea
externă, aparatul va colabora cu PR-iști și ziariști cu care avem stabilite relații.
Grupurile de lucru propuse au fost supuse la votul celor prezenți și au fost aprobate cu 20 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, 3 abțineri. Votul membrilor Consiliului Teritorial cuprinde și
amendamentul propus de arh. Bogdan Udrescu și arh. Horia Bejan referitor la înființarea unui
Grup de Acțiune privind definirea strategiei organizației.

Următorul subiect abordat în cadrul ședinței a fost supunerea spre aprobarea Consiliului Teritorial
a proiectului Bugetului OAR București pentru anul 2019 întocmit de Colegiul Director Teritorial.
Arh. Cătălin Berescu, trezorierul filialei, a luat cuvântul și a prezentat nota de fundamentare a
Bugetului 2019. Ideea principală a fost că bugetul de anul viitor este construit într-o notă
conservatoare, previzionându-se o încetinire a pieței de construcții care va atrage după sine o
scădere a veniturilor filialei din activitatea de emitere de dovezi. Un punct important identificat a
fost bugetarea grupurilor de lucru pentru a le permite funcționarea. Bugetul fiecărui Grup de Lucru
va fi manageriat de coordonatorul acestuia.
Arh. Octavian Ungureanu, arh. Bogdan Udrescu, alți membrii ai Consiliului Teritorial au adresat
întrebări și au primit lămuriri din partea arh. Cătălin Berescu și ec. Adrian Mărășescu, contabilul
șef al filialei. Unul dintre punctele importante identificate în cadrul ședinței a fost găsirea unor
surse de venituri extrabugetare pentru Filiala OAR București care să completeze bugetul pentru
a finanța și alte acțiuni propuse. Au fost formulate mai multe propuneri privind bugetul care, cu
acordul membrilor Consiliului Teritorial, vor fi rediscutate cu ocazia rectificării bugetare la
jumătatea anului 2019.
În finalul ședinței Bugetul Filialei București a OAR a fost supus votului Consiliului Teritorial și a
fost aprobat cu 19 voturi pentru, 4 abțineri și 0 voturi împotrivă.

