Colegiul Director Teritorial 28.01.2018
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Arh. Emil Ivănescu – președinte
Arh. Andrei Fenyo – vicepreședinte
Arh. Irina Meliță – vicepreședinte
Arh. Ana Maria Zahariade – vicepreședinte
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Arh. Mihai Medvedovici – asistent comunicare

Luni 28 ianuarie 2019 a avut loc ședința Colegiului Director al Filialei București a Ordinului
Arhitecților din România. Au fost discutate subiecte cuprinse în ordinea de zi a reuniunii.
Președintele OAR București, arh. Emil Ivănescu, a început discuțiile cu subiectul protocolului
semnat cu Ministerul Afacerilor Externe privind proiectarea pavilionului României la Expoziția
Dubai 2020. Arh. Ivănescu a precizat faptul că atribuirea contractului de proiectare se va face pe
bază de concurs, ceea ce va reprezenta o premieră și un câștig pentru arhitecții români. Mai mult
decât atât, OAR București a inițiat un parteneriat cu PMB pentru repatrierea pavilionului după
expoziție. O dată concretă pentru lansarea concursului va putea fi oferită după aprobarea
Bugetului României pe anul 2019.
Arh. Emil Ivănescu a continuat cu prezentarea către Colegiul Director Teritorial a posibilității
semnării unui protocol de colaborare cu PMB privind consolidarea clădirilor cu risc seismic din
București. În cadrul acestui protocol, aportul OAR ar fi în zona de elaborare a studiilor necesare
și, eventual, a unui ghid de proceduri de intervenție pe clădiri existente. Din semnalele primite de
la PMB rezultă intenția acestei instituții de a crea unul sau mai multe posturi pentru arhitecți în
cadrul organismului din administrație care se ocupă de subiectul consolidărilor. Colegiul Director
a fost de acord cu faptul că OAR București trebuie să susțină prezența arhitecților în administrație
și implicit și această inițiativă.
Ședința a continuat cu discuții privind colaborarea OAR București cu organizația Code 4 Romania
pentru elaborarea unor aplicații software pe zona de comunicare, informare a publicului și lucru
pe textele de lege. Arh. Andrei Fenyo a prezentat Colegiului Director discuțiile pe care le-a avut
cu reprezentanții Code 4 Romania și a precizat faptul că urmează să aibă o întâlnire cu aceștia
pentru a defini concret pașii care trebuie urmați. Colegiul Director a fost de acord cu necesitatea
digitalizării unor servicii OAR București pentru a veni cât mai bine în întâmpinarea necesităților
membrilor.

În continuare, arh. Emil Ivănescu a abordat tema Anualei de Arhitectură 2019, pentru care a
propus Colegiului Director un format de forum european în cadrul căruia să fie invitați
reprezentanți a 10 capitale europene pentru a dezbate subiecte de interes general de la urbanism
până la proceduri de avizare. Comisar al Anualei de Arhitectură 2019 urmează să fie numit arh.
Robert Zotescu, propunere aprobată de Colegiul Director Teritorial în unanimitate.
Arh. Irina Meliță a propus organizarea unei expoziții de fotografii și texte cu ocazia împlinirii a 50
de ani de la înființarea Club A, centru de coeziune uriașă pentru comunitatea arhitecților. Colegiul
Director a fost în unanimitate de acord cu această propunere. Se va urmări și depunerea unui
proiect de finanțare din Fondul de Timbru de Arhitectură pentru acest eveniment și pentru un
album care ar urma să fie tipărit.
Discuțiile au atins și problema certificării birourilor de arhitectură, arh. Andrei Fenyo prezentând
pe scurt acest subiect Colegiului Director, plecând de la propunerea de certificare a operatorilor
economici din domeniul construcțiilor făcută de FPSC. S-a evidențiat ideea că certificarea firmelor
de arhitectură nu poate fi evitată, deci obiectivul OAR ar trebui să fie asigurarea faptului că
aceasta se va face în interesul arhitecților. Forma propusă de FPSC nu este avantajoasă pentru
membrii OAR, ca atare au fost transmise către dl. Erbașu, vicepreședinte FPSC, mai multe
observații privind criteriile și modalitatea de certificare a firmelor de arhitectură. Acesta din urmă
a dat asigurări că vor fi luate în considerare în discuțiile ulterioare.
Colegiul Director a fost de acord cu oportunitatea păstrării unor relații pozitive cu FPSC în
contextul parteneriatului semnat de acest organism cu Guvernul României, cu condiția ca
certificarea firmelor de arhitectură să se facă în interesul tuturor arhitecților.
De asemenea, având în vedere rapiditatea cu care a evoluat acest subiect, reacția Ordinului
Arhitecților a fost considerată oportună și pertinentă, fiind sesizată importanța informării corecte
a membrilor privind acțiunile OAR din această perioadă.
În cadrul ședinței Colegiului Director a fost abordat și subiectul activității Grupurilor de Lucru, arh.
Andrei Fenyo propunând ca obiectiv pentru grupul său de acțiune elaborarea unui ghid pentru
redactarea documentației de autorizare, cu accent pe standarde de redactare și conținut.
Privind inițiativa de a oferi membrilor OAR București posibilitatea de a primi dovezile de
înregistrare a proiectelor prin curier, arh. Emil Ivănescu a prezentat Colegiului Director stadiul
discuțiilor purtate cu o companie de curierat, acestea urmând să fie finalizate în scurt timp.
În încheierea ședinței, arh. Andrei Fenyo a propus solicitarea unei oferte pentru sistemul de
semnătură electronică pentru membrii OAR București, sistem care ar permite digitalizarea mai
multor servicii oferite acestora.

