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Nr.

PERIOADA DE
DESFAȘURARE

DENUMIRE EVENIMENT
/PROIECT

MOTIVATIE UTILITATE PUBLICĂ

COMENTARII

ORGANIZATORI

LOC DE
DESFĂȘURARE

NUMĂR DE PARTICIPANȚI

Sala Dalles

- 192 proiecte participante
- sectiuni: arhitectură/social
culturale, arhitectura/locuinte,
amenajari interioare, design
de obiect, restaurari, studii şi
proiecte, carte de arhitectură,
proiecte de diplomă
- peste 1650 de vizitatori si
participanti la evenimente

An 2014

1.

17-31 iulie
2014

Anuala de Arhitectura
Bucuresti, editia a XII-a,
2014, expozitie-concurs

- asigurarea calităţii actului de
arhitectură
- educare public

- tema Anuala 2014
„ContextHUB”
- proiect cultural
finantat 70% de
O.A.R. din fondurile
colectate din timbrul
de arhitectura

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România cu
sprijinul MNAC

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România

Sala Dalles

- in jur de 160 de participanti:
organizatori, invitati
administratie, societatea
civila, arhitecti, public

Sala Dalles

- in jur de 120 de participanti

2.

21 iulie 2014,
ora 18:00

Dezbatere: „Lacul
Văcăreşti”

- mediere între autoritatea
publică şi beneficiarul actului
de arhitectură
- informare public

- tematica - Impactul
Parcului Natural
Văcăreşti, Despre
biodiversitate
- Eveniment organizat
in cadrul Anualei
2014

3.

23 iulie 2014,
ora 18:00

Dezbatere „Bucuresti,
micul Paris?”

- mediere între autoritatea
publică şi beneficiarul actului
de arhitectură
- informare public

- Eveniment organizat
in cadrul Anualei
2014

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România

- Eveniment organizat
in cadrul Anualei
2014

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România

Sala Dalles

- Eveniment organizat
in cadrul Anualei
2014

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România

Sala Dalles

4.

23 iulie 2014,
ora 19:30

Dezbatere „Construind
Comunicare”

- mediere între autoritatea
publică şi beneficiarul actului
de arhitectură
- informare public

5.

24 iulie 2014,
ora 18:00

DANUBIUS-RI. Între
tradiţie şi inovare.
Influenţe şi conexiuni

- O.A.R. este unul din
principalii formatori ai gustului
public şi ai conştiinţei urbane

- in jur de 150 de participanti:
reprezentanti ATU, Plus
Minus, Poiana lui Iocan Odaia
creativă, ARTA în dialog,
arhitecti, public
- in jur de 120 de participanti:
reprezentanti initiatori proiect,
reprezentanti societatea
civila, arhitecti, public
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6.

7.

8.

24 iulie 2014,
ora 19:00

iunieoctombrie
2014

10 decembrie
2014

Participarea Romaniei la
Solar Decathlon Proiectul EfdeN

- O.A.R. este unul din
principalii formatori ai gustului
public şi ai conştiinţei urbane

- Evoluţia unui proiect
de cercetare aplicată
în domeniul Energii
alternative, integrare
arhitecturală, etc.
prezentând proiectul
în derulare din Deltă
prin panourile
prezentate la
expoziţia de la
Versailles din
09.07.2014
- Eveniment organizat
in cadrul Anualei
2014

Salvarea Casei Enescu
din Mihaileni

- O.A.R. este unul din
principalii formatori ai gustului
public şi ai conştiinţei urbane

- colectarea de
donatii in bani,
materiale, lucrari
- organizare lucrari,
coordonare

Dezbatere „Bucureștiul
cartierelor”

- mediere între autoritatea
publică şi beneficiarul actului
de arhitectură
- informare public

- prezentare
arh. Bogdan
Bogoescu,
Vicepresedinte
O.A.R. Bucuresti, arh.
Matei Bogoescu

Apel pentru colaborare
cu Grupul de Lucru Rural

obiective principale:
- protejarea și promovarea
specificului local;
- resuscitarea tehnicilor
ancestrale cu materiale de
construcție naturale, în spiritul
protejării mediului și al
dezvoltării durabile;
- asistență în elaborarea
documentațiilor și a
procedurilor necesare, în baza
cărora se avizează proiectele
elaborate în cadrul Planului
Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020.

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România, Filiala
Nord-Est a
Ordinului Arhitectilor
din Romania,
Ordinul Arhitectilor
din Romania,
pianista Raluca
Stirbat, Ziarul
Timpul din Iasi
Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România în
colaborare cu
Ordinul Arhitectilor
din Romania

Sala Dalles

- in jur de 120 de participanti:
autori, arhitecti, public

Sat Mihaileni,
jud. Botosani

- participanti: arhitecti,
constructori, studenti arhitecti
voluntari, oameni de cultura,
reprezentanti ai societatii
civile

Casa Mincu,
sediul O.A.R.
– str. Pictor
Verona nr. 19

- peste 60 de participanti:
arhitecti, reprezentanti
societatea civila, conducerea
O.A.R. si a filialei

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

Anul 2015

9.

08 ianuarie
2015

Ordinul Arhitectilor
din Romania si
Filiala Bucuresti a
O.A.R.
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10.

11.

12.

13.

30 ianuarie
2015

Conducerea Filialei
București a Ordinului
Arhitecților din România
analizează formularea
unui amendament la
Legea privind instituirea
timbrului cultural în
vederea apărării
intereselor arhitecților
creatori cu drept de
autor.

30 ianuarie
2015

Discutii intre Grupul de
Lucru Accesare Fonduri
Europene al Filialei
Bucuresti a OAR și
reprezentantul firmei
Projects Developement
Consultants

01 februarie
2015

Comunicat de Presa
OAR privind modificarea
Legii privind timbrul
cultural prin eliminarea
Timbrului de Arhitectura
– Camera Deputatilor

03 februarie
2015, 18:30

Seară de discuții pe tema
”Locuirea în Bucureștii
Noi”

Conducerea Filialei București
a Ordinului Arhitecților din
România
analizează posibilitatea
întocmirii de proiecte în
vederea accesării de
fonduri europene
nerambursabile.
Prin Legea nr. 35/1994 privind
timbrul literar, cinematografic,
teatral, muzical, folcloric, al
artelor plastice, al arhitecturii și
de divertisment și normele
ulterioare aplicarea legii,
Ordinul Arhitecților din
România (organizația care
reglementează exercitarea
profesiei este beneficiar al
timbrului de arhitectură
împreună cu Uniunea
Arhitecților din România.
Timbrul de arhitectură se
aplică, în virtutea legii,
proiectelor de arhitectură
întocmite de arhitecți cu drept
de semnătură, deci membri
OAR și reprezintă 0,5‰ din
valoarea investiției, taxă care
se colectează odată cu taxa
de autorizare.

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul din str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul din str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti

5 participanti

O.A.R. si Filiala
Bucuresti a O.A.R.

Site O.A.R. si
O.A.R.
Bucuresti,
presa

8000 membrii O.A.R. din care
2800 membrii activi O.A.R.
Bucuresti, public larg

Grupa 25A a
UAUIM in
colaborare cu Filiala
Bucuresti a OAR

Sediul Filialei
Bucuresti a
O.A.R. din str.
Sf. Constantin
nr. 32, sect. 1,
Bucuresti

140 de participanti: studenti
arhitecti, cadre didactice,
membrii conducere OAR si
filiala Bucuresti a OAR,
arhitecti membrii OAR,
invitati.
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16 februarie
2015

Dezbatere la inchiderea
Expoziției "Locuirea în
Bucureștii Noi"

16.

20 martie 2015
19:00

Conferinta ”Magistrala
Timpului” susținută de
Cristian Radu, membru
fondator al proiectului
online Rezistența
Urbană.

Intâlnire cu membri ai filialei,
găzduită de arh. Ștefan
Ghenciulescu (vicepreședinte
O.A.R.) și arh. Ana-Maria
Goilav (vicepreședinte al
Filialei București a O.A.R.), în
care s-au discutat aspecte
legate de perceperea la nivelul
breslei a misiunii și obiectivelor
Ordinului.
Discuție între studenți,
îndrumătorii de atelier și
invitații lor, printre care s-au
numărat domnul arh. Șerban
Țigănaș, Președinte O.A.R.,
domnul arh. Șerban Sturdza,
Președinte O.A.R. București și
alți invitați din conducerea
O.A.R.
S-au prezentat proiecte, s-au
dezbătut abordări și metode
de lucru cu studenții și s-a
anunțat intenția de a continua
demersul atelierului prin
posibile studii și evenimente
ulterioare.
Eveniment care face parte din
acțiunile de utilitate publică
organizate de filială care se
adreseaza atât arhitecților cât
și publicului larg interesat de
evoluția orașului.

17.

21 martie 2015
14:30

Sesiune de desen în
cartierul Sf. Constantin

Actiune de cunoastere a
cartierului Sf. Constantin

Cresterea vizibilitatii
O.A.R. Bucuresti

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Cartierul Sf.
Constantin

Arhitectura este pentru
oameni. Participanții la apelul
public de proiecte sunt
încurajați să propună subiecte
despre bună vecinătate,
arhitectură, cartier, oraș și
spațiul public.

Proiectele trebuie să
se înscrie în tema
generală a Anualei de
Arhitectură, încercând
să arate cum pot
contribui cetățenii la
creșterea calității
vieții, care sunt
problemele întâlnite și
cum pot folosi ei
orașul prin
învecinare, implicare,
comunicare, respect,
colaborare.

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

14.

15.

18.

12 februarie
2015
13:00

30 martie 2015

Întâlnire cu tema
”Perceperea Ordinului la
nivelul breslei”

Apel proiecte pentru
bucuresteni – in cadrul
Anualei de Arhitectura a
Municipului Bucuresti
editia 2015 avand ca
tema Construind
Comunitatea – termen
limita de depunere a
proiectelor 27 aprilie
2015.

Filiala Bucuresti a
O.A.R

Sediul Filialei
Bucuresti a
O.A.R. din str.
Sf. Constantin
nr. 32, sect. 1,
Bucuresti

15 participanti

Grupa 25A a
UAUIM in
colaborare cu Filiala
Bucuresti a OAR

Sediul Filialei
Bucuresti a
O.A.R. din str.
Sf. Constantin
nr. 32, sect. 1,
Bucuresti

140 de participanti: studenti
arhitecti, cadre didactice,
membrii conducere OAR si
filiala Bucuresti a OAR,
arhitecti membrii OAR,
invitati.

Filiala Bucuresti a
O.A.R. in
parteneriat cu
Liceului Teoretic
Bilingv ”Miguel de
Cervantes”

Sala de
Festivități a
Liceului
Teoretic
Bilingv ”Miguel
de Cervantes”

200 participanti: arhitecti
membrii O.A.R, conducere
O.A.R. Bucuresti, studenti
arhitecti, elevi, parinti, cadre
didactice, invitati
25 participanti: arhitecti
membrii O.A.R., studenti
arhitecti

2800 membrii activi, public
larg
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19.

20.

21.

22.

23.

25 aprilie 2015
14:30

Marșul bicicliștilor „Oraș
pentru Oameni”

Inițiat în scopul promovării
transportului alternativ și
nepoluant

08 mai 2015
18:00

Workshop-ul comunitar
«Școala în cartier» eveniment desfășurat în
cadrul Anualei de
Arhitectură București
2015 - « Construim
comunitatea ! ».

Biserica Sfântul Elefterie Vechi
își va recăpăta, în cât mai
scurt timp,
inelul de verdeață care a
înconjurat-o ani de-a rândul.
Eveniment de și pentru vecini.

23 mai
2015

Implinirea a 116 ani de la
naşterea arhitectului
G.M.Cantacuzino.

Moment ales pentru a marca
simbolic deschiderea Anualei
de Arhitectură Bucureşti 2015,
un proiect comun al arhitecţilor
şi oraşului.

4, 5 si 6 iunie
2015
8:30- 14:30

Curs de "Materiale liante
utilizate în intervenția de
conservare-restaurare a
patrimoniului construit"
indrumatori dr. ing. Ileana
Mohanu și prof. dr. Dan
Mohanu.

6 iunie 2015
16:00-21:00

Proiectul ”TEI ÎN
ACȚIUNE” - ATELIER
DE IDEI, proiect
selecționat prin apelul
public organizat de filială
în cadrul Anualei de
Arhitectură București,
editia 2015 cu tema
Construind Comunitatea.

Acțiune publică care
prefigurează
deschiderea Anualei
de Arhitectura 2015 și
se constituie într-un
semnal de deschidere
a breslei arhitecților
către comunitatea
bucureșteană.

Educare public

Comunitatea
Bicicliștilor din
București (CBB) și
Organizația pentru
Promovarea
Transportului
Alternativ în
România (OPTAR)
în parteneriat cu
Filiala București a
O.A.R.
Filiala Bucuresti a
O.A.R. in
colaborare cu
Muzeul Municipiului
București,
De-a arhitectura,
Școala Generală cu
clasele I-VIII Nr.
150 "Sf. Elefterie"
Biserica Sfântul
Elefterie Vechi
Asociația
InCotroceni

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

participanți aproximativ 8000
de bicicliști

Muzeul
Municipiului
Bucuresti

Peste 120 participanti:
reprezentanții „de-a
arhitectura”, elevi și profesori
ai școlii nr.150 „Sf. Elefterie”,
membri ai asociației
InCotroceni, arhitecți membri
ai filialei.

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Str. Lipscani,
intrarea Bancii
Crisoveloni –
autor arh. G.
M.
Cantacuzino

50 de participanṭi

Cursul se desfasoara în cadrul
programul pilot de pregătire
continuă organizat de Filiala
Bucuresti in anul 2015

Filiala Bucuresti a
O.A.R. in
colaborare cu firma
Cella Cosimex

In Afumați,
Voluntari, la
sediul firmei
Cella Cosimex

10 participanti pe 10 locuri
gratuite

Identificarea unor nevoi ale
cetăţenilor, a unor
zone şi programe
cu potenţial şi producerea unor
propuneri de amenaj
are temporară a unui spaţiu
public

Proiect inițiat de
studioBASAR,
Asociația
Komunitas și Grupul
de Inițiativă Civică
Lacul Tei și finanțat
de Ordinul
Arhitecților din
România Filiala
București

str. Aurel
Vlaicu nr.91,
București

Educare public

150 participanti: reprezentanti
studioBASAR, organizatori,
locuitori ai cartierului.
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24.

25.

8-20 iunie
2015

Proiectul ”Timpuri Noi în
acțiune”, proiect
selecționat prin apelul
public organizat de filială
în cadrul Anualei de
Arhitectură București,
editia 2015 cu tema
Construind Comunitatea.

Proiectul cuprinde mai multe
acțiuni care urmaresc
identificarea unor nevoi ale
cetăţenilor, a unor zone şi
programe
cu potenţial şi producerea unor
propuneri de amenaj
are temporară a unor spaţii
publice

13-14 iunie și
20-21 iunie
2015
18:00

”La pas prin Bucureștii
Noi” - traseul cultural
organizat de ARCEN proiect desfășurat în
cadrul Anualei de
Arhitectură București,
ediția 2015, avand ca cu
temă Construind
Comunitatea, și a fost
selecționat prin apelul
public organizat de Filiala
București a O.A.R.

În cadrul proiectului se vor
desfășura două tururi în zilele
de 13-14 iunie și 20-21 iunie
2015 (sâmbătă și duminică) cu
începere de la ora 18:00 punct de plecare intrarea
principală a Parcului
Bazilescu.

26.

18-26 iunie
2015
orar vizitare
luni-vineri:
18:00-21:00,
sâmbătăduminică:
12:00-21:00

27.

20 iunie
2015

Expoziția ”Locuirea în
Bucureștii Noi - case,
curți, oameni” deschisă în
cadrul Anualei de
Arhitectură București,
ediția 2015, cu tema
Construind Comunitatea,
proiect selecționat prin
apelul public organizat de
Filiala București a O.A.R.
Vernisaj joi 18 iunie ora
19:30.
Participare a O.A.R.
Bucuresti la Târgul de
Inovaţie Civică

Proiectul urmărește
continuarea studiului realizat
de studenṭi și transformarea lui
în
ceva util, inclusiv dincolo
de cadrul universitar. Proiectul
prezintă o
atitudine comună a studenṭilor
faţă de cartier, axată pe
atenţia acordată modului de
viaţă, a
atmosferei specifice şi grija
faţă de vecinătăţi.

Participare OAR București la
evenimente publice

Educare public

Proiect inițiat de
studioBASAR și
Asociația
Komunitas parteneri Biblioteca
Metropolitană
București și Ordinul
Arhitecților din
România - Filiala
București.

Mai multe
actiuni in mai
multe locatii in
cartierul
Timpuri Noi

Peste 350 participanti:
reprezentanti studioBASAR,
organizatori, locuitori ai
cartierului.

Educare public

Proiect inițiat de
ARCEN - Asociația
Română pentru
Cultură, Educație și
Normalitate - în
parteneriat cu
Ordinul Arhitecților
din România Filiala București.

Mai multe
locatii în
cartierul
Bucureștii Noi

80 participanti: organizatori,
locuitori ai cartierului,
bucureṣteni, studenṭi arhitecṭi.

Str. Jimbolia
nr.186,
cartierul
Bucureștii Noi

Participanṭi la vernisaj: 120
persoane – Presedinte
O.A.R., arhitecti membrii
O.A.R., studenți arhitecṭi,
cadre didactice, locuitori ai
cartierului.
470 vizitatori expoziṭie, în
mare parte locuitori ai
cartierului.

Educare public

Educatie public

Studenții grupei 25A
din cadrul
Universității de
Arhitectură și
Urbanism ”Ion
Mincu” București și
Asociația Salvați
Cartierele
Dămăroaia și
Bucureștii Noi este
realizat în
parteneriat cu
Ordinul Arhitecților
din România Filiala București.
Organizator Centrul
de Resurse pentru
participare publică

1200 vizitatori
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28.

29.

1 iulie
2015
17:30

2 iulie 2015
21:30

30.

4 iulie 2015
10:00 21:00

31.

6 iulie 2015
18:30

32.

6 iulie 2015
21:30

33.

7 iulie 2015
18:30

GALA DE PREMIERE a
expoziției de proiecte din
cadrul Anualei de
Arhitectură București
2015 cu tema Construind
Comunitatea.

Serile de film UrbanEye
În cadrul Anualei de
Arhitectură Bucureşti,
editia 2015 cu tema
Construind Comunitatea.
Ruina – Markus Lenz,
Germania, 2014.
Ziua Cartierului Cotroceni
Evenimentul se
desfăşoară în cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2015 şi face
parte din proiectele
selecţionate prin apelul
public organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.
Dezbateri şi prezentări
ale Premiilor Anualei:
Arhitectura participativă
şi actiuni civice,
Arhitectura temporară,
Arhitectura neconstruită.
Proiecţii de film de dans
contemporan: Dance
Film Platform. În cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti, editia 2015.
Dezbateri şi prezentări
ale Premiilor Anualei:
Arhitectura rezidenţială –
locuinte individuale şi
colective, Carte de
arhitectură, Premiul
Wienerberger, Premiul
Saint-Gobain, Premiul
Rehau

Evenimentul prezintă CELE
MAI BUNE LUCRĂRI realizate
de arhitecți în București, în
România și în Diaspora în
perioada 2014-2015.

UrbanEye prezintă trei filme
care ilustrează aspecte diferite
ale temei „Construind
Comunitatea” din perspectiva
vecinătăţii

Filiala București a
Ordinului Arhitecților
din România, prin
intermediul ediției din
acest an a Anualei de
Arhitectură, se
deschide spațiului
public și comunităților
urbane, dorind să
consolideze interfața
dintre profesie,
societatea civilă și
administrație.

Filiala Bucureṣti a
O.A.R. în
colaborare cu Casa
Universitarilor

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

Peste 820 de participanṭi:
membrii în conducerea
O.A.R. Bucureṣti, membrii
filialei, invitaṭi, public larg.

Educatie public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R. în
colaborare cu
UrbanEye si Casa
Universitarilor

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

120 participanti

Filiala Bucureşti a
Ordinului Arhitecţilor
din România
împreună cu
Iniţiativa
Comunitară
InCotroceni Oameni, idei,
poveşti

casa şi curtea
OTA - str.
dr. Staicovici
nr.26, cartierul
Cotroceni

peste 700 de participanti

Educare membrii și
public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R.

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

150 participanti

Educare membrii si
public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R.

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

110 participanti

Educare membrii si
public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R.

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

160 participanti

Activităţi diverse pentru adulţi
şi copii, discuţii despre
Cotroceni, muzică şi filme.

Sunt invitaţi să îṣi prezinte
proiectele câştigătorii premiilor
Anualei şi nominalizaţii.

Sunt invitaţi să îṣi prezinte
proiectele câştigătorii premiilor
Anualei şi nominalizaţii.
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34.

7 iulie 2015
21:30

35.

8 iulie 2015
18:30

36.

8 iulie 2015
21:30

37.

9 iulie 2015
18:30

38.

39.

9 iulie 2015
21:30

10-12 iulie
2015

Proiecţii de film de dans
contemporan: Dance
Film Platform. În cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti, editia 2015.
Dezbateri şi prezentări
ale Premiilor Anualei:
Amenajări interioare,
Design de obiect,
Scenografie, Restaurare,
Reabilitare şi conversie,
Premiul Greentek,
Premiile Ferro
Serile de film UrbanEye
În cadrul Anualei de
Arhitectură Bucureşti,
editia 2015 cu tema
Construind Comunitatea.
El hombre de al lado –
Mariano Cohn şi Gastón
Duprat, Argentina, 2009.
Dezbateri şi prezentări
ale Premiilor Anualei:
Arhitectura socioculturală, Arhitectura
spaţiului public,
Fotografie de arhitectură,
Diplome de arhitectură,
Premiul Semmelrock
Serile de film UrbanEye
În cadrul Anualei de
Arhitectură Bucureşti,
editia 2015 cu tema
Construind Comunitatea.
The Age of Kommunalki
– Francesco Crivaro şi
Elena Alexandrova, Italia,
Rusia, 2013.
Grădina de vară Favorit.
Împreună în Drumul
Taberei. Evenimentul se
desfăşoară în cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2015 şi face
parte din proiectele
selecţionate prin apelul
public organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.

Educare membrii si
public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R.

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

95 participanti

Educare membrii si
public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R.

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

140 participanti

UrbanEye prezintă trei filme
care ilustrează aspecte diferite
ale temei „Construind
Comunitatea” din perspectiva
vecinătăţii

Educatie public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R. în
colaborare cu
UrbanEye si Casa
Universitarilor

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

145 participanti

Sunt invitaţi să îṣi prezinte
proiectele câştigătorii premiilor
Anualei şi nominalizaţii.

Educare membrii si
public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R.

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

140 participanti

Educatie public

Filiala Bucureṣti a
O.A.R. în
colaborare cu
UrbanEye si Casa
Universitarilor

Grădina Casei
Universitarilor
– str. Dionisie
Lupu nr.46

130 participanti

Educare public

Eveniment
organizat de Grupul
Iniţiativa Favorit,
CeRe şi Odaia
Creativă cu sprijinul
Filialei Bucureşti a
O.A.R.

Cinema
Favorit,
Drumul
Taberei,
Bucureşti, în
spaţiul de
joacă aferent
fostului
cinematograf

Sunt invitaţi să îṣi prezinte
proiectele câştigătorii premiilor
Anualei şi nominalizaţii.

UrbanEye prezintă trei filme
care ilustrează aspecte diferite
ale temei „Construind
Comunitatea” din perspectiva
vecinătăţii

Manifestarea, are ca temă
problematica cartierului
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40.

41.

16 iulie 2015
18:00

22-28 iulie
2015

42.

6 august
2015
10:00

43.

01
septembrie15
octombrie
2015

Masa rotundă cu tema
”Poate o locuință să
devină spațiu
comunitar?”. Evenimentul
se desfăşoară în cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2015.

La eveniment au participat
arh. Şerban Sturdza, prof. dr.
arh. Mircea Ochinciuc, prof.
Ştefan Vianu, arh. Florian
Stanciu, arh. Adrian Spirescu,
arh. Ştefan Ghenciulescu invitat special domnul arh.
Şerban Ţigănaş, preşedinte
O.A.R., arhitecti si studenti
arhitecti.

Expoziţie itinerantă
Premiile şi Nominalizările
Anualei de Arhitectură
2015 pe strada Lipscani

Evenimentul se înscrie în
programul Filialei Bucureşti a
O.A.R. de itinerare a expoziţiei
în spaţii publice bucureştene
pentru creşterea vizibilităţii
activităţii membrilor.

„Atelier despre locuire în
Giuleşti, probleme şi
soluţii”, eveniment care
se desfăşoară în cadrul
Festivalului Solidarităţii
Intercomunitare-Pakivalo.
Evenimentul se
desfăşoară în cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2015 şi face
parte din proiectele
selecţionate prin apelul
public organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.
Faţadele sunt ale
comunităţii, proiect
pentru revitalizarea casei
Costa-Foru din Dealul
Mitropoliei. Evenimentul
se desfăşoară în cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2015 şi face
parte din proiectele
selecţionate prin apelul
public organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.

Filiala Bucureşti a OAR va fi
partener la discuţiile despre
problemele comunităţii din
Giuleşti privind mediul
construit şi calitatea vieţii.

Filiala Bucureşti a
O.A.R.

Sediul Filialei
Bucuresti – str.
Sf. Constantin
nr. 32.

Public numeros format din
arhitecţi membri ai filialei şi
studenţi arhitecţi – peste 120
de participanti.

Educare public

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Str. Lipscani,
in zona Bancii
Nationale a
Romaniei între strada
Eugen Carada
şi strada
Smârdan.

Peste 1400 de vizitatori

Educare public

Organizat de
Asociaţia Romano
ButiQ şi K
Consulting
Management and
Coordination in
colaborare cu filiala
Bucuresti a O.A.R.

Muzeul Culturii
Romilor, din
Giuleşti,
Drumul
Săbăreni
nr.101-125,
Bucureşti.

150 de participanti

Educare public

In colaborare cu
Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Educare membrii si
public

Casa CostaForu din
Dealul
Mitropoliei.
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44.

45.

46.

47.

12 si 13
septembrie
2015
21:30

19
septembrie201
5
9:00-14:00

3-4 octombrie
2015 13:0019:00

10-11
octombrie
2015 13:0019:00

Cinematograf în aer liber
în cadrul Zilei Cartierului
Timpuri Noi. Proiectul se
desfăşoară în cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2015 şi face
parte din proiectele
selecţionate prin apelul
public organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.

Vrem un parc în
Prelungirea Ghencea.
Ce-i de făcut? Proiectul
se desfăşoară în cadrul
Anualei de Arhitectură
Bucureşti 2015 şi face
parte din proiectele
selecţionate prin apelul
public organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.

SenseAbility™ despre
integrarea în spaţiul
public a persoanelor
nevăzătoare, partea I.
Proiectul se desfăşoară
în cadrul Anualei de
Arhitectură Bucureşti
2015 şi face parte din
proiectele selecţionate
prin apelul public
organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.
SenseAbility™ despre
integrarea în spaţiul
public a persoanelor
nevăzătoare, partea II-a.
Proiectul se desfăşoară
în cadrul Anualei de
Arhitectură Bucureşti
2015 şi face parte din
proiectele selecţionate
prin apelul public
organizat de Filiala
Bucureşti a O.A.R.

Cinematograful în aer liber a
fost organizat la sfârşitul
fiecărei zile de Festival Urban „Piaţa de Weekend – Festival
Stradal în Timpuri Noi” si a
venit în completarea unei serii
de activităţi socio-culturale
menite să îi apropie pe
locuitorii din zonă de cartierul
şi oraşul în care trăiesc.

Educare public

Asociaţia
Komunitas in
colaborare cu Filiala
Bucuresti a O.A.R.

Fosta Piaţă
Sezonieră
Alexandru
Vlăhuţă
(Dăbuleni),
cartierul
Timpuri Noi
Pe prima
bandă
de circulaţie a
străzii
Prelungirea
Ghencea pe
traseul Serele
Militari
(Prelungirea
Ghencea nr.
238, sector 6,
Bucuresti) si
Restaurantul
Latin (Prel.
Ghencea nr.
59A,
Bragadiru, jud.
Ilfov).

70 participanti

Peste 130 de participanti
zilnic.

Mars de protest şi consultare
publica; s-a solicitat
autorităţilor să amenajeze un
parc public pe terenul fostelor
Sere Militari.

educare public

Grupul de Iniţiativă
prelungirea
Ghencea in
colaborare cu Filiala
Bucuresti a O.A.R.

Proiectul SenseAbility îşi
propune să reducă accentul
pus pe imagine în proiectare,
prin limitarea temporară a
văzului. Se urmăreste
stimularea simţurilor nonvizuale pentru a putea înţelege
beneficiile acestora în relaţia
individ-spaţiu.

Tururi ghidate prin
casa pe nevăzute sau
asamblare
apartamente cu kiturile pe care
organizatorii le pun la
dispoziţie.

Asociaţia Metodelor
Alternative de
Integrare Socială in
colaborare cu Filiala
Bucuresti a O.A.R.

Casa Mincu,
str. Arthur
Verona nr. 19

120 participanti

Proiectul SenseAbility îşi
propune să reducă accentul
pus pe imagine în proiectare,
prin limitarea temporară a
văzului. Se urmăreste
stimularea simţurilor nonvizuale pentru a putea înţelege
beneficiile acestora în relaţia
individ-spaţiu.

Tururi ghidate prin
casa pe nevăzute sau
asamblare
apartamente cu kiturile pe care
organizatorii le pun la
dispoziţie.

Asociaţia Metodelor
Alternative de
Integrare Socială in
colaborare cu Filiala
Bucuresti a O.A.R.

Casa
Monteoru,
Calea Victoriei
nr. 115

105 participanti
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Anul 2016

11 februarie
2016

Anunt lansare a unui nou
format a revistei Arhitectii
si Bucurestiul (A&B) –
incepand cu nr. 55 avand
ca tema proiecte PIDU

49.

01 martie 2016

Informare privind
elaborarea
Regulamentului Local de
Publicitate a municipiului
București

50.

01 martie 2016

Informare privind PMUD Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă
București-Ilfov

48.

A&B devine o revistă de opinie
a arhitecților, pe mai multe
voci, despre oraș, pentru toți
locuitorii lui; un loc de
dezbatere a problemelor
capitalei și ale profesiei de
arhitect în București.
În prezent, regulamentul se
află în etapa de elaborare.
OAR Bucuresti solicită
implicarea grupului de lucru în
toate etapele de autorizare și
susținem includerea
regulamentului în dezbatere
publică potrivit Legii nr. 52
privind transparența
decizională, înainte de a fi dat
spre aprobarea C.G.M.B.
Bucureștiul este cel mai
congestionat oraș din Europa,
potrivit studiilor din 2014
traficul din București a crescut
cu 15% în urma ieftinirii
carburantului. De asemenea,
politicile de „fluidizarea
traficului” a dus la creșterea
acestuia și la congestionare,
prin realizarea pasajelor supra
și subterane, realizare fără
studiu de impact. În prezent,
PMUD se află la avizare la
Agenția de Mediu. Pentru a fi
implementat, PMUD va
necesita adoptare și asumare
din partea Consiliului General
și a Primăriei Muncipiului
București, direcții beneficiari ai
planului.

- îmbunătățirea
comunicării cu
membrii și cu publicul
larg

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

- implicarea OAR în
inițiative legislative

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

- implicarea OAR în
inițiative legislative

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi
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51.

52.

53.

54.

55.

21 martie 2016

PLx 442_2009 / Punct de
vedere al Ordinul
Arhitecților din România
referitoar la propunerea
legislativă privind
instituirea aprobării tacite
a Autorizatiei de
Construire (AC) în
termen de 30 de zile de
la data depunerii
documentației.

07 aprilie 2016

O.A.R. București susține
mesajul de solidaritate
transmis prin demersul
de subscripție publică
națională pentru
„Cumințenia pământului”,
operă din cea mai
apreciată perioadă de
creație a lui Constantin
Brâncuși

Propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea
art.7 din Legea 50/1991
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, este
înregistrată spre dezbatere la
Camera Deputaților cu nr. PLx
442/2009 și trimisă pentru
raport la Comisia pentru
administrație publică și
amenajarea teritoriului.
La 140 de ani de la nașterea
lui Brâncuși, Guvernul
României a decis reluarea
procesului de achiziție a
sculpturii, aflată în proprietate
privată - lucrarea este clasată
în categoria „Tezaur” a
Patrimoniului cultural național
si legea nu permite ca aceasta
să părăsească România.
Guvernul va plăti jumătate din
suma de achiziție de 11
milioane eu, cealaltă jumătate
va fi acoperită de Ministerul
Culturii, prin subscripție
publică națională.

- implicarea OAR în
inițiative legislative

Ordinul Arhitectilor
din Romania
impreuna cu Filiala
Bucuresti a O.A.R.

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

Filiala Bucuresti a
O.A.R.

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

Invitat Robert Turcescu,
Partidul Mișcarea Populară

- îmbunătățirea
relației între Filiala
București a OAR și
administrația centrală
și locală

Filiala Bucuresti a
OAR

Filiala Bucuresti a
OAR

Filiala Bucuresti a
OAR

05 mai 2016

Discutiile Filialei
Bucuresti a OAR cu
candidatii la functia de
Primar General al
Municipiului Bucuresti

10 mai 2016

Discutiile Filialei
Bucuresti a OAR cu
candidatii la functia de
Primar General al
Municipiului Bucuresti

Invitat Bogdan Diaconu,
Partidul România Unită

- îmbunătățirea
relației între Filiala
București a OAR și
administrația centrală
și locală

11 mai 2016

Discutiile Filialei
Bucuresti a OAR cu
candidatii la functia de
Primar General al
Municipiului Bucuresti

Invitat Daniel Barbu, Alianța
Liberalilor și Democraților

- îmbunătățirea
relației între Filiala
București a OAR și
administrația centrală
și locală

Sediul Filialei
Bucuresti a
OAR – str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti
Sediul Filialei
Bucuresti a
OAR – str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti
Sediul Filialei
Bucuresti a
OAR – str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti

25 participanti

25 participanti

25 participanti
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56.

13 mai 2016

Discutiile Filialei
Bucuresti a OAR cu
candidatii la functia de
Primar General al
Municipiului Bucuresti

16 mai 2016

Solicitarea declanșarii
procedurii de clasare în
regim de urgență pentru
imobilul din Strada Prof.
Ion Filibiliu Nr. 9 , Sector
3, București

17 mai 2016

Discutiile Filialei
Bucuresti a OAR cu
candidatii la functia de
Primar General al
Municipiului Bucuresti

24 mai 2016

Discutiile Filialei
Bucuresti a OAR cu
candidatii la functia de
Primar General al
Municipiului Bucuresti

60.

26 mai 2016

Discutiile Filialei
Bucuresti a OAR cu
candidatii la functia de
Primar General al
Municipiului Bucuresti

61.

02 iulie 2016,
11:00-22:00

Agora InCotroceni- Ziua
Cartierului Cotroceni

57.

58.

59.

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul Filialei
Bucuresti a
OAR – str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti

25 participanti

Filiala București a
OAR, Fundația Pro
Patrimonio și
Asociația pentru
Protecția și
Documentarea
Monumentelor și
Patrimoniului din
România
(Pro.Do.Mo)

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

- îmbunătățirea
relației între Filiala
București a OAR și
administrația centrală
și locală

- sesizări privind încălcarea
legii

- îmbunătățirea
relației cu
administrația

Invitat Iulia Gorea-Costin,
Partidului Național Țărănesc
Creștin Democrat

- îmbunătățirea
relației între Filiala
București a OAR și
administrația centrală
și locală

Filiala Bucuresti a
OAR

Invitat Catalin Predoiu, Partidul
National Liberal

- îmbunătățirea
relației între Filiala
București a OAR și
administrația centrală
și locală

Filiala Bucuresti a
OAR

Invitat Petrica Dima, Partidul
Socialist Roman

- îmbunătățirea
relației între Filiala
București a OAR și
administrația centrală
și locală

Filiala Bucuresti a
OAR

Eveniment comunitar

- îmbunătățire
comunicare
- educare membrii și
public

grupul de inițiativă
InCotroceni cu
sprijinul Filialei
Bucuresti a OAR

Invitat Niculae Neamțu,
Partidul Republican din
România

Sediul Filialei
Bucuresti a
OAR – str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti
Sediul Filialei
Bucuresti a
OAR – str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti
Sediul Filialei
Bucuresti a
OAR – str.
Academiei nr.
18-20, sect.1,
Bucuresti
In cartierul
Cotroceni, la
intersecția
străzilor Dr.
Joseph Lister Dr. Carol
Davilla

25 participanti

25 participanti

25 participanti

800 participanti
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62.

63.

64.

65.

04 iulie 2016,
18:30

05 iulie 2016,
18:30

Conferințele „Construind
Comunitatea” - juriul de
arhitectură / Anuala de
Arhitectura Bucuresti
2016:
Ralf LÕOKE (Salto
Architects-Talin/Estonia)
Irina CRISTEA (AZC Paris/Franta)
Adrian MAJURU,
directorul Muzeului
Municipiului Bucuresti
Conferințele „Construind
Comunitatea” - juriul de
arhitectură / Anuala de
Arhitectura Bucuresti
2016:
José Mateus
(presedintele juriului
AAB2016)
Mihai Roșca
(InsertStudio - Brașov)
Constantin Petcou
(Atelier d'Architecture
Autogérée – Paris,
Franța)

06 iulie 2016.
18:30

Gala de premiere a
Anualei de Arhitectura
Bucuresti, editia a XIV-a
2016

06 iulie 2016.
18:30

Vernisaj expozitie
proiecte participante la
Anuala 2016 – expozitia
va fi deschisa pentru
public in perioada 07
iulie-24 august 2017

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR

ARCUB
Gabroveni

75 participanti

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR

ARCUB
Gabroveni

70 participanti

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

810 participanti

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

peste 1450 de vizitatori,
arhitecți si public

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.
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66.

67.

68.

69.

07 iulie 2016

12 iulie 2016,
ora 21:00

Vernisaj „Sase expozitii si
o activare”:
Constantin Petcou _
AAA, José Mateus _ four
projects / Irina Cristea
four projects /Mihai
Rosca_ one project
Doua workshop-uri:
Chasing ITALO
CALVINO’s invisible
cities / Workshop
1628042016 si An
architectural dialog with
Scarpa in Veneto /
Workshop 2229042016
Activarea curtii Salii
Dalles – Outdoor Counter
Strike
Seară de film UrbanEye
„74m2”, regizor Paola
Castillo & Tiziana
Panizza
„Diametrala - șantier în
lucru”, regizor Dragoș
Lumpan
urmate de discutii libere
despre viitorul zonei
Matache

13 iulie 2016,
19:30

Laboratorul verde
„Natura la lucru”, in
cadrul Anualei 2016

13 iulie 2016,
21:00

Seară de film UrbanEye
“El barri s’ha de
defensar”, regizor Neus
Rafolos & Cristina Mora

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR

Sala Dalles

50 participanți

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor si
UrbanEye

Gradina Casei
Universitarilor

210 participanti

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Asociația Ivan
Patzaichin - Mila 23

Sala Dalles

120 participanti

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor si
UrbanEye

Gradina Casei
Universitarilor

180 participanti

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.

15

70.

71.

72.

73.

Seară de film UrbanEye
“Frei Otto”, regizor
Joshua V. Hassel

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția
arhitecturii și a orașului.

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor si
UrbanEye

Gradina Casei
Universitarilor

185 participanti

Publicare Raport pentru
Bucuresti 2016

Raportul pentru Bucuresti este
intocmit de OAR Bucuresti
fiind un document-pilot care
oferă o perspectivă
acoperitoare asupra Capitalei
prin identificarea și sintetizarea
problemelor urbanistice
specifice pe multiple paliere de
analiză

Scopul Raportului
este identificarea și
inventarierea
principalelor
evenimente urbane
cu impact asupra
dezvoltării orașului,
acesta adresându-se
tuturor părților care o
pot influența

Filiala Bucuresti a
OAR

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

02 septembrie
2016

Colaborare cu Directia de
Cultura a Municipiului
Bucuresti

Ca măsură temporară pentru
deblocarea activității Direcției
de Cultură a Municipiului
București (DCMB) și a
Comisiei Monumentelor
Istorice Zonale București-Ilfov
(CZMI), la solicitarea DCMB,
OAR București lansează un
apel către arhitecți interesați
pentru ocuparea unor posturi
vacante.

- îmbunătățirea
relației Filialei
București a OAR cu
administrația centrală
și locală

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Directia de
Cultura a
Municipiului
Bucuresti

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

04-14
septembrie
2016

Expoziția proiectelor
Anualei de Arhitectură
București, 2016, în Piața
Amzei. Expunerea face
parte din proiectul Amzei
Market Makers- un
program de evenimente
și manifestări culturale
prin care se dorește
revitalizarea, reinventare
și promovarea spațiului
Pieței Amzei și
reintroducerea acestuia
în circuitul urban și în
atenția publicului larg.

Expoziția Anualei de
Arhitectura Bucuresti 2016
face parte dintr-un traseu prin
diferite zone si cartiere ale
Bucurestiului, cu scopul de a
mediatiza publicului larg cele
mai bune lucrari de arhitectura
din Bucuresti realizate in anul
2016.

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu The Institute și
Administrația
Piețelor Sector 1

Piata Amzei

14 iulie 2016,
21:00

02 august
2016

Peste 1800 de vizitatori

16

74.

75.

28 septembrie
2016, 14:00

Intilnire intre
reprezentantii OAR
Bucuresti si domnul Dan
Tudorache, Primarul
Sectorului 1 și doamna
Olivia Oprescu, Arhitectșef al Sectorului 1

Discutii privind posibile formule
de colaborare pentru soluții pe
termen scurt la problemele
arhitecților și ale orașului.

05 octombrie
2016

Publicare scrisoare
deschisa adresata
doamnei Gabriela Firea,
Primar General al
Municipiului Bucuresti

O.A.R., in calitate de
organizație profesională de
interes public, perseverează în
convingerea că expertiza sa
poate sprijini demersurile PMB

Reprezentanții filialei
au propus o listă de
priorități, printre care
organizarea de
concursuri publice de
arhitectură (sală
polivalentă, spital
municipal, amenajări
de scuaruri, o nouă
imagine urbană a
unităților de
învățământ etc.) si sa discutat despre
soluții alternative de
reabilitare termică a
caselor istorice și
despre beneficiile
benzii verzi pe marile
artere de circulație.
- lipsa de reactie
publicare si
transmitere catre
PMB a Raportului
pentru Bucuresti
2016;
- lipsa de reactie la
solicitarea de
prezentare publica a
proiectelor PIDU (cele
pt care CGMB a
aprobat in 21 sept.
indicatorii tehnicoeconomici;
- invitație participare
marți 11 octombrie,
ora 11:00, în str.
Pictor Arthur Verona
nr.19, la conferința de
presă RAPORTUL
PENTRU
BUCUREȘTI 2016.

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul
Primaria sect.
1, Bucuresti

12 participanti

Filiala Bucuresti a
OAR

Site-ul filialei
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii activi

17

76.

77.

78.

11 octombrie
2016, 11:00

Conferinta de Presa
dedicata Raportului
pentru Bucuresti 2016

RB16 este o inițiativă a Filialei
București a OAR, un
document sintetic care
identifică și inventariază pentru
prima dată problemele
urbanistice majore ale capitalei
privitoare la dezvoltarea
urbană, domeniul public și
spațiul public, locuire și
comunitate, patrimoniu cultural
și identitate, guvernanță și
calitatea arhitecturii.

08 noiembrie
2016

Lansare chestionar
online adresat membrilor
OAR, un instrument de
lucru care informează cu
privire la necesitatea și
obiectivele CUB și în
același timp colectează
idei și propuneri ale
arhitecților.

Luna noiembrie 2016 a fost
dedicată discuțiilor tehnice
legate de înființarea Centrului
de Urbanism București - CUB și informării publice cu privire
la această inițiativă a OAR,
fundamentată în cadrul
„Raportului pentru București
2016”

11 noiembrie
2016, 11:00

Dezbatere prilejuită de
RAPORTUL PENTRU
BUCUREȘTI 2016,
găzduită de Universitatea
Spiru Haret - Facultatea
de Arhitectură, sub titlul
„Arhitecții în dialog cu
Universitatea”, în Sala
Senatului din cadrul USH
- str. Ion Ghica nr.13,
București.

Prezentarea de catre
conducerea OAR Bucuresti a
„Raportului pentru București
2016”, un document de lucru
destinat tuturor actorilor
publici, care încearcă să ofere
în premieră o perspectivă
acoperitoare asupra
problemelor urbanistice ale
Capitalei urmată de discuții cu
participanții

Prin RB16, în
calitatea sa de
organizație de interes
public, Ordinul
Arhitecților din
România își propune
să transmită statului,
arhitecților și
locuitorilor capitalei,
punctul său de
vedere referitor la
guvernanța orașului și
implicit la situația
profesiei pe care o
reprezintă, propunând
direcții de acțiune și
soluții concrete.
CUB trebuie să fie o
instituție publică
autonomă din punct
de vedere decizional,
situată deasupra
intereselor politice și
conjuncturale;
misiunea sa
principală o
reprezintă medierea
între actorii urbani
implicați în
dezvoltarea
Bucureștiului și
administrația publică
și, de asemenea,
corelarea politicilor
publice între palierele
administrației centrale
și locale.

- îmbunătățirea
relației cu
administrația publică
centrală și locală

Filiala Bucuresti a
OAR

Casa Mincu,
sediul OAR
National – str.
pictor Arthur
Verona nr. 19,
sect.1,
Bucuresti

100 participanti din care
reprezentanti ai presei, Tv si
radio -TVR, PROTV, DIGI24,
TVH, PRIVESC.EU, RRA,
RRC, BUCUREȘTI FM,
AGERPRESS, EPOCH
TIMES, NEWS.RO,
ARHITECTURA 1906,
AGENDA CONSTRUCȚIILOR
etc.), arhitecți, organizațiile
profesionale afine – UAR,
APUR, RUR;reprezentanți ai
INP, ai CNMI, ai UAUIM, ai
MDRAP și ai MC, ai PMB si ai
societatii civile prin asociații
culturale, ong-uri și Grupuri
Inițiativă

Filiala Bucuresti a
OAR

Site OAR
Bucuresti
www.oarbucuresti.ro si
FaceBook

2800 membrii OAR activi

Filiala Bucuresti a
OAR

Universitatea
Spiru Haret,
Sala Senatului
- str. Ion Ghica
nr.13,
București.

180 participanti, cadre
didactice si studenti ai
Facultatii de Arhitectura din
cadrul USH

18

79.

80.

81.

11 noiembrie
2016, 13:00

Discutie profesionala
organizata de OAR
Bucuresti la care au
participat, pe langa
conducerea filialei,
reprezentanții RUR,
APUR și ai Facultății de
Urbanism din cadrul
UAUIM.

Luna noiembrie 2016 a fost
dedicată discuțiilor tehnice
legate de înființarea Centrului
de Urbanism București - CUB și informării publice cu privire
la această inițiativă a OAR,
fundamentată în cadrul
„Raportului pentru București
2016”

CUB trebuie să fie o
instituție publică
autonomă din punct
de vedere decizional,
situată deasupra
intereselor politice și
conjuncturale;
misiunea sa
principală o
reprezintă medierea
între actorii urbani
implicați în
dezvoltarea
Bucureștiului și
administrația publică
și, de asemenea,
corelarea politicilor
publice între palierele
administrației centrale
și locale.

11 noiembrie
2016, 15:00

Intâlnire organizata de
OAR Bucuresti cu
reprezentanții
Inspectoratului pentru
Situații de Urgență
Bucuresti, face parte din
programul de dezvoltare
profesională continuă

Obiectiv: eficientizarea
procesului de obținere a
avizelor și înțelegerea
problemelor curente din
documentațiile supuse avizării
privind securitatea la incendiu

- promovarea
arhitecturii de calitate
- educarea membrilor

Luna noiembrie 2016 a fost
dedicată discuțiilor tehnice
legate de înființarea Centrului
de Urbanism București - CUB și informării publice cu privire
la această inițiativă a OAR,
fundamentată în cadrul
„Raportului pentru București
2016”

CUB trebuie să fie o
instituție publică
autonomă din punct
de vedere decizional,
situată deasupra
intereselor politice și
conjuncturale;
misiunea sa
principală o
reprezintă medierea
între actorii urbani
implicați în
dezvoltarea
Bucureștiului și
administrația publică
și, de asemenea,
corelarea politicilor
publice între palierele
administrației centrale
și locale.

11-28
noiembrie
2016

Demararea unui dialog
cu administrația Capitalei
prin organizarea de
întâlniri cu fiecare dintre
formațiunile politice
prezente în Consiliul
General al Municipiului
București.

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul OAR
Bucuresti,
str. Academiei
nr. 18-20, sec.
1, Bucuresti

20 participanti

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul OAR
Bucuresti,
str. Academiei
nr. 18-20, sec.
1, Bucuresti

45 participanti

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul OAR
Bucuresti,
str. Academiei
nr. 18-20, sec.
1, Bucuresti

20 invitati – 5 de la Uniunea
Salvati Romania si 15 de la
Partidul Liberal

19

82.

16-20
noiembrie
2016

Participare la Targul
Gaudeamus cu 2
publicatii relevante pentru
oraș, „Raportul pentru
București 2016”și
„București. Arhitectură –
un ghid adnotat”

Participarea OAR București la
evenimente publice

- educare public

Filiala bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Muzeul Taranului
Roman

Romexpo, la
standul 393 al
Muzeului
Țăranului
Român, nivel
7.70

Peste 10.000 vizitatori

SEDIUL
Filialei din str.
Academiei nr.
18-20,
extindere

150 participanti

120 participanti
- conducerea OAR Bucuresti,
reprezentanti institutii publice,
ziaristi, arhitecti membrii OAR

24 noiembrie
2016, 16:00

Lansare carte „Locuri,
oameni, intamplari” – in
memoriam prof. dr. arh.
Mihail Caffe

Evenimente adresate
membrilor

- promovare membrii

Filiala Bucuresti a
OAR in colaborare
cu editura DuNE
Publishing House

84.

28 noiembrie
2016, 12:00

Conferinta de Presa cu
tema „Propunere
infiintare Centrul de
Urbanism Bucuresti –
CUB”

CUB este o inițiativă a OAR
București, fundamentată în
cadrul „Raportului pentru
București 2016”, un proiect de
utilitate publică majoră,
esențial pentru dezvoltarea
Capitalei

- promovare
arhitectură de calitate
- educare membrii

Filiala Bucuresti a
OAR

Casa
Universitarilor,
str. Dionisie
Lupu nr. 46,
Bucuresti

85.

16 decembrie
2016

Comunicat de Presa
„Centrul de Urbanism
Bucuresti – ce urmeaza?”

Anunț lansare concept CUB

- promovare
arhitectură de calitate
- educare membrii

Filiala Bucuresti a
OAR

www.oarbucuresti.ro

Promovarea arhitecturii
contemporane

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii și
public

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu OAR, Fundatia
Mies van der Rohe,
Barcelona si
ProEvent

Sala Expozitii
parter UAUIM

270 participanti

În cadrul programului de
dezvoltare profesională
continuă

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Centrul Ceh din
Bucuresti

Centrul ceh
din Bucuresti

20 participanti

Poziția Filialei București a
OAR față de inițiative ale
administrației publice

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare public

Filiala Bucuresti a
OAR

www.oarbucuresti.ro

2800 membrii activi, vizitatori
site

83.

peste 2800 membrii activi

Anul 2017

86.

21 martie
2017, 19:00

87.

28 martie 2017

88.

05 aprilie 2017

Vernisajul expoziției
Premiului European
pentru Arhitectură
Contemporană – acordat
de Fundația Mies van der
Rohe, Barcelona,
deschisa in perioada 2128 martie 2017
Workshop „Bucuresti.
Spre un oras rezilient”
sesiunea II: „Dezvoltare
Urbana”, cu participarea
delegatilor Institutului de
Proiectare și Dezvoltare
Urbană Praga (IPR)
Comunicat de Presa –
„Interventii pe
monumente – Calea
Victoriei”

20

89.

18 mai 2017,
19:00

90.

19 mai 2017,
11:00-13:00

91.

09 iunie 2017,
10:00-16:00

92.

93.

94.

95.

09-11 iunie
2017

Vernisajul expoziției de
arhitectură spaniolă
contemporană EXPORT,
deschisa 18-30 mai 2017

Intalnire cu Edgar
Gonzales, comisarul
expoziției de arhitectură
spaniolă contemporană
EXPORT
Atelier interactiv: Spatiul
public si designul urban –
limite si limitari”,
indrumator istoric de arta
Mirela Duculescu, in
cadrul programului de
dezvoltare profesională
continuă
In cadrul Street Delivery
– prezentare „Bucuresti
Arhitectura – un ghid
adnotat”, in limba romana
si in limba engleza

19 iunie 2017,
18:30

Lansare carte „2,14 tipuri
de scoli de arhitrctura” –
in cadrul Anualei 2017

20 iunie 2017,
19:00

Lansare carte „Conversia
in context”, autor arh.
Andrei Lakatos, editura
Arhitext, in cadrul Anualei
2017

20 iunie 2017,
20:00

Conferinta arh. Pierre
Hebbelinck, membru in
Juriul Anualei 2017 cu
tema „About Resources”,
in cadrul Anualei 2017

Promovarea tinerilor arhitecți
spanioli.

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii și
public

Filiala Bucuresti a
OAR in colaborare
cu Ambasada
Spaniei in Romania
si UAUIM

Spatiul de
Expozitie aflat
la parterul
Universitatii de
Arhitectura si
Urbanism „Ion
Mincu”
Bucuresti

Promovarea unui nou concept
de expoziție de arhitectură

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii

Filiala Bucuresti a
OAR in colaborare
cu Ambasada
Spaniei in Romania

Casa
Arhitecturii,
mansarda

50 participanti

În cadrul programului de
dezvoltare profesională
continuă

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii

Filiala Bucuresti a
OAR

Casa
Arhitecturii,
mansarda

12 participanti

Participarea Filialei București a
OAR la evenimente culturale
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.

In zona
dedicata
Street
Delivery, langa
Casa Mincu,
sediul OAR

150 participanti la vernisaj,
1500 vizitatori (pe intreaga
perioada)

- informare și educare
public

OAR Bucuresti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in colaborare
cu Asociatia Plus
MInus

Teatrul Apolo
111

100 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti in
colaborare cu
editura Arhitext

Teatrul Apolo
111

110 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR, ciclul
AAB2017 talks

Teatrul Apolo
111

135 participanti

Toti participantii la Street
Delivery

21

21 iunie, 18:30

Masa rotunda cu membrii
juriului de arhitectura
avand ca tema „Despre
resurse” – moderator
Simina Stan, redactor
Revista Arhitectura, in
cadrul Anualei 2017

22 iunie 2017

Gala de premiere a
Anualei de Arhitectura
Bucuresti, editia a XVI-a
2017 cu tema
„RESURSE – construind
responsabil”

22 iunie 2017

Lansare Casa Arhitecturii
– sediul OAR București

22 iunie 2017

Lansare “Bucharest
Architecture – an
annotated guide” –
versiunea in limba
engleza a lucrarii
semnate de Mariana
Celac, Octavian Carabela
si Marius-Marcu Lapadat,
in cadrul Galei de
premiere a Anualei de
Arhitectura Bucuresti,
editia a XVI-a 2017

100.

22 iunie 2017

Deschidere expoziție
“IM’UAU”, in cadrul
Anualei 2017 – deschisa
in perioada 22 iunie-03
iulie 2017

101.

26 iunie – 30
septembrie
2017

Expozitie proiecte
participante la Anual de
Arhitectura Bucuresti,
editia a XV-a 2017

96.

97.

98.

99.

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR, ciclul
AAB2017 talks

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Teatrul Apolo
111

150 participanti

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Liceul Bilingv
Miguel de
Cervantes Bucuresti

Gradina
Liceului Bilingv
Miguel de
Cervantes
Bucuresti

700 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul OAR
Bucuresti – str.
Sf. Constantin
nr. 32

peste 500 de vizitatori

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Liceul Bilingv
Miguel de
Cervantes Bucuresti

Gradina
Liceului Bilingv
Miguel de
Cervantes
Bucuresti

700 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR

Sediul OAR
Bucuresti,
mansarda

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

peste 500 de vizitatori (pe
intreaga perioada)

1200 vizitatori pana in prezent
(pe intreaga perioada)
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102.

28 iunie 2017,
21:00

Serile de film de
arhitectura UrbanEye, in
cadrul Anualei 2017

103.

29 iunie 2017,
21:00

Serile de film de
arhitectura UrbanEye, in
cadrul Anualei 2017

104.

30 iunie 2017,
21:00

Serile de film de
arhitectura UrbanEye, in
cadrul Anualei 2017

105.

03 iulie 2017

Conferinta Juri Vendelin,
fotoreporter estonian, pe
tema „Storytelling
Pictures’ – In cadrul
Anualei 2017

106.

03-19 iulie
2017

Workshop refacere
Grădina Casei
Universitarilor, in cadrul
Anualei 2017

107.

10-30 iulie
2017

Workshop refacere
context peisagistic
Grădina Casei
Universitarilor, in cadrul
Anualei 2017

108.

20-31 iulie
2017

Workshop de
Accesibilizare expoziție
de proiecte AAB2017, in
cadrul Anualei 2017

Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.
Anuala de Arhitectură
București este un eveniment
care face parte din acțiunile de
utilitate publică organizate de
filială care se adreseaza atât
arhitecților cât și publicului larg
interesat de evoluția orașului.

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu UrbanEye si
Casa Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

200 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu UrbanEye si
Casa Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

185 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu UrbanEye si
Casa Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

220 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR

Casa
Arhitecturii –
OAR Bucuresti

50 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

90 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

75 participanti

- promovarea unei
arhitecturi de calitate
- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR in parteneriat
cu Casa
Universitarilor

Gradina Casei
Universitarilor

80 participanti

23

109.

110.

08 iulie, 9:3014:00

29 iulie 2017.
10:00-13:00

Albinele, arhitectura si
mediul urban

Filiala București a OAR, prin
Casa Arhitecturii, găzduiește
evenimente care se adresează
atât arhitecților cât și publicului
larg

- educarea membrilor
și a publicului

Albinele, arhitectura si
mediul urban

Filiala București a OAR, prin
Casa Arhitecturii, găzduiește
evenimente care se adresează
atât arhitecților cât și publicului
larg

- educarea membrilor
și a publicului

Deschis Arhitecturii –
inaugurare ciclu intalniri

111.

09 august
2017, 20:00

112.

16 august
2017, 20:00

113.

23 august
2017, 20:00

Deschis Arhitecturii

114.

24 august
2017, 18:00

Prezentare „Suedia si
Norvegia. Locuri si
ganduri despre
arhitectura nordica

115.

28 august
2017, 18:00

Discutii cu tema „Relatia
orasului cu zona naturala
protejata Vacaresti”

17 octombrie
2017, ora
17:00

Dezbatere eliberare avize
on-line – invitați: domnul
Gabriel Petrea, Ministrul
Consultării Publice şi
Dialogului Social şi pe
domnul Antonio
Corneanu, Consilier local
Sector 3 Bucureşti.

116.

Deschis Arhitecturii

Casa Arhitecturii este gazdă
pentru membrii Filialei
București și pentru întâlnirile
dintre aceștia și conducerea
OAR
Casa Arhitecturii este gazdă
pentru membrii Filialei
București și pentru întâlnirile
dintre aceștia și conducerea
OAR
Casa Arhitecturii este gazdă
pentru membrii Filialei
București și pentru întâlnirile
dintre aceștia și conducerea
OAR
Filiala București a OAR, prin
Casa Arhitecturii, găzduiește
evenimente care se adresează
atât arhitecților cât și publicului
larg
Filiala București a OAR, prin
Casa Arhitecturii, găzduiește
evenimente care se adresează
atât arhitecților cât și publicului
larg
Din aprilie, Primăria
Municipiului Cluj-Napoca emite
documente de urbanism în
format electronic, de
asemenea Primăria Sector 3 a
Capitalei, începând cu luna
august. Pe când PMB? Dar
dovada OAR, avize şi
autorizaţii de construire ONLINE?

Filiala Bucuresti a
OAR, Grupul de
initiativa civica
Cismigiu, Asociatia
crescatorilor de
albine
Filiala Bucuresti a
OAR, Grupul de
initiativa civica
Cismigiu, Asociatia
crescatorilor de
albine

- îmbunătățirea
comunicării cu
membrii

Filiala Bucuresti a
OAR – arh. Raluca
Munteanu,
Vicepresedinte

- îmbunătățirea
comunicării cu
membrii

Filiala Bucuresti a
OAR – arh. Raluca
Munteanu,
Vicepresedinte

- îmbunătățirea
comunicării cu
membrii

Filiala Bucuresti a
OAR – arh. Raluca
Munteanu,
Vicepresedinte

- educarea membrilor
și a publicului

Filiala Bucuresti a
OAR – arh. Ovidiu
Serghe

- educarea membrilor
și a publicului

Asociatia Parcul
Natural Vacaresti –
OAR Bucuresti

- educare membrii și
public

Filiala București a
OAR

Casa
Arhitecturii –
OAR Bucuresti

21 participanti

Casa
Arhitecturii –
OAR Bucuresti

25 participanti

Casa
Arhitecturii –
Filiala
Bucuresti a
OAR
Casa
Arhitecturii –
Filiala
Bucuresti a
OAR
Casa
Arhitecturii –
Filiala
Bucuresti a
OAR
Casa
Arhitecturii –
Filiala
Bucuresti a
OAR
Casa
Arhitecturii –
Filiala
Bucuresti a
OAR

Casa
Arhitecturii
Filiala
București a
OAR

5 participanti

3 participanti

5 participanti

17 participanti

15 participanti

30 participanți
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117.

18 octombrie
2017, ora
16:00

Dialog între conducerea
filialei si membrii OAR
București având ca temă
”Relația cu administrația”

A avut loc o discuție despre
problemele majore
întâmpinate de arhitecți în
relația cu administrația.

Sprijinul acordat
membrilor pentru
rezolvarea
problemelor pe care
le întâlnesc.

Filiala București a
OAR

118.

19 octombrie
2017, ora
16:00

Evenimentul Capitol
Talks 2 / Expoziție /
lansare booklet Capitol at
Hub A

Ce se mai întâmplă cu Cinema
Capitol și fosta grădină de
vară Alhambra, o clădire
simbol a Bucureștiului?

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii și
public

Save or Cancel cu
invitați Teatrul Mic
și Calup și în
cplaborare cu Filiala
București a O.A.R.

Colocviu din cadrul
proiectului „București,
straturi și perspective.
Între realitate și ficțiune,
între literatură și
arhitectură”

Discuțiile s-au purtat în jurul a
două volume publicate recent,
„București. Arhitectură. Un
ghid adnotat” – Mariana Celac,
Octavian Carabela, Marius
Marcu-Lapadat, apărut cu
sprijinul OAR București, și
„Arhitectul B. Ioanide. Viața și
opera” – Mariana Celac,
editura UNARTE.

Educare membrii și
public

Filiala București a
OAR în colaborare
cu UNARTE

Expoziția e un dialog între
multiple dimensiuni –
intimitate, distanță, public,
privat, insolit, obișnuit. Plecând
de la întrebarea aparent
banală ”unde, pe ce teren care
lucrați?”, Albumele Tinerilor
Arhitecți și Arhitecți Peisagiști
propun câteva exemple de
bune practici

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii și
public

Filiala București a
OAR în colaborare
cu Institutul Francez
din București

Casa
Arhitecturii
Filiala
București a
OAR, demisol
și mansardă.

Peste 380 de vizitatori,
arhitecți membrii OAR și
public larg.

- asigurarea calităţii
actului de arhitectură
- educare membrii și
public

Filiala București a
OAR în parteneriat
cu Departamentul
de Istoria&Teoria
Arhitecturii și
Conservarea
Patrimoniului din
cadrul UAUIM

Casa
Arhitecturii
Filiala
București a
OAR, demisol

48 participanți

119.

120.

121.

15 noiembrie
2017

13 decembrie
2017

18 decembrie
2017
18:30

Expoziție AJAP Albumele Tinerilor
Arhitecți și Arhitecți
Peisagiști francezi lucrări ale 15 arhitecți și 5
arhitecți peisagiști,
preocupați de
transformarea vechiului
în nou, în respectul
spiritului obiectului inițial.
Expoziția a fost deschisă
între 13 decembrie 2017
și 20 ianuarie 2018.
Curator Karine Dana.
Lansare carte ”Lecția Las
Vegas”, autori Robert
Venturi, Denise Scott
Brown, Steven Izenour –
traducerea în limba
româna prof. Magda
Teodorescu. Echipa
proiectului este formată
din Magda Teodorescu,
Miruna Stroe, Toader
Popescu și Tudor
Patapievici, U.A.U.I.M.
Cartea a apărut cu
sprijinul OAR, finanțare
din timbrul arhitecturii.

OAR București sprijină
evenimentul Cărți
fundamentale pentru arhitecți.

Casa
Arhitecturii
Filiala
București a
OAR
Casa
Arhitecturii
Filiala
București a
OAR

Casa
Arhitecturii
Filiala
București a
OAR,
mansardă

15 participanți

30 participanți
30 participanți dintre care cei
din echipa de proiect și alți
invitați - Augustin Ioan, Iosif
Kiraly, Mihaela Dedeoglu, Ion
Bogdan Lefter, Marius MarcuLapadat, Octavian Carabela,
Simona Popescu, Șerban
Sturdza, Florian Stanciu,
studenți de la arte, litere,
istorie
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122.

19 decembrie
2017

Eveniment care
marchează finalizarea
lucrărilor la noul sediu din
str. Sf. Constantin 32
care i-a adus laolaltă pe
mulți dintre cei implicați
în acest proiect.

Eveniment intern prilejuit de
încheierea lucrărilor la noul
sediu al filialei.

-

Filiala București a
OAR în colaborare
cu firma STARH,
proiectant.

Casa
Arhitecturii
Filiala
București a
OAR, demisol.

50 participanți, conducerea și
personalul OAR București,
constructorii și diriginții de
șantier, colaboratori în
lucrare.

30 participanți din care
conducerea OAR București, 3
consilieri generali PNL și un
consilier general USR,
personalitățiȘ domnul Andrei
Pippidi, doamna Cezara
Mucenic, doamna Georgeta
Filitti, domnul Horia Roman
Patapievici.

Anul 2018

123.

joi 08 februarie
2018
ora 18:00

124.

15 februarie
2018
ora 19:00

125.

26 martie 2018
17:00-20:00

Dezbatere „Supralărgire
Calea Călărași” conform
Buget PMB 2018

Continuarea agresiunilor de
tipul Berzei-Buzeşti şi cazuri
similare de „asasinat urban”
asupra cartierelor.

- educarea
memebrilor și a
publicului

Filiala București a
OAR

Casa
Arhitecturii,
sediul Filialei
București a
OAR, subsol

Lansare dublu catalog
Anuala de Arhitectură
București 2016/2017

Promovarea arhitecturii de
calitate

- educarea membrilor
și a publicului larg

Filiala București a
OAR în parteneriat
cu Miele, Germania

Sediul Miele,
Piața Presei
Libere, City
Tower, parter

280 participanți

În cadrul programului de
dezvoltare profesională
continuă

Arhitectura poate
oglindi o comunitate
sau o națiune, poate
fi o metaforă vie a
acesteia. Noi,
arhitecții, suntem cei
care proiectăm
această oglindă. Cum
redăm imaginea
societății? Cum
influențăm spațiul
public? Ce rol are
OAR în promovarea
arhitecturii de
valoare? Ce rol au
diversele etape
profesionale, inclusiv
stagiul, în dezvoltarea
noastră ca
profesioniști? - sunt
câteva din temele
care vor fi puse în
discuție.

Filiala București a
OAR

Sala de
Festivități a
Liceului
Teoretic
Bilingv Miguel
des
Cervantes,
București

142 participanți (arhitecți
stagiari, arhitecți, membrii în
Consiliul Național

Conferința arh. Vlad
Gaivoroschi: « A fi
arhitect, de la dorințe la
responsabilități. Rolul
OAR »

martie 2018
arh. Șerban Sturdza
Președinte O.A.R. București
26

