CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 15.01.2014‐ 26.02.2014

Reprezentanţa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud‐Vest “Oltenia”, in perioada 15.01.2014 – 26.02.2014 a urmarit informarea
specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia,
atestati de R.U.R., in legatura cu actiunile initiate de R.U.R., Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice si alte organisme si asociatii profesionale cu impact
in practica urbanismului si amenajarii teritoriului.
Deoarece Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat in
dezbatere publica Ordinul M.D.R.A.P. privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, a fost transmisa catre
specialistii cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia,
atestati de R.U.R. si catre functionarii din administratia publica de la nivelul Primariilor
si Consiliilor Judetene, solicitarea privind formularea completarilor si observatiilor
legate de acest act normativ. Acceasi solicitare venita si din partea Asociatiei
Profesionale a Urbanistilor din Romania a fost retransmisa acelorasi destinatari si am
speranta ca aceste apeluri vor gasi un ecou in randul profesionistilor care activeaza in
domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, prin aportul lor imbunatatind astfel
continutul acestui act normativ.
Reprezentanţa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud‐Vet “Oltenia” urmareste in permanenta informarea la zi a specialistilor cu drept de
semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia, atestati de R.U.R. privind
aparitia ultimelor acte legislative din domeniul Urbanismului si amenajarii teritoriului,.
Si a transmis urmatoarele acte legislative:
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenție şi de opoziție, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr.
677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.
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1. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata in
Monitorul Oficial ‐ Partea I, nr. 749 din 03.12.2013, act normativ cu impact
in activitatea profesionala in domeniul urbanismului si amenajarii
teritoriului;
2. Directiva 2013/55/EU privind transpunerea dispozitiilor referitoare la
profesii reglementate sectorial – prevederi legate de recunoasterea
profesionala a arhitectilor urbanisti;
3. Decizia nr. 461 din 14 noiembrie 2013, referitoare la exceptia de
neconstitutionalitate a prevederilor art. 56, alin (7) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
Fiind organismul care asigura in teritoriu relatia cu A.P.U.R., reprezentanţa
R.U.R. – Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vet “Oltenia” a transmis specialistilor cu drept de
semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia, atestati de R.U.R., invitatia de
a participa la grupul de lucru care va defini Codul deotologic al profesiei de urbanist.
Deasemenea s‐a transmis anuntul privind aparitia ultimului numar al revistei
“Urbanismul” – Serie noua , cu tema “Educatia in Urbanism si amenajarea teritoriului”.
Deoarece A.P.U.R. organizeaza cu ocazia implinirii a 150 de de invatamant de
arhitectura, expozitia “O decada de planificare spatiala in Romania”, s‐a trimis
specialistilor cu drept de semnatura, invitatia de a participa la acest eveniment cu
lucrari de urbanism si amenajarea teritoriului de un nivel ridicat de complexitate. In
acelasi context am incercat sa identific in teritoriu, la nivelul judetelor Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea, lucrari de urbanism de referinta care pot fi expuse cu aceasta
ocazie.
Pentru a informa specialistii cu drept de semnatura din Regiunea de
Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia, despre problemele supuse atentiei Consiliului Superior
R.U.R. la sedinta din luna ianuarie 2014, a fost transmis Comunicatul Consiliului
Superior R.U.R. nr. 46 din 20.01.2014.
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenție şi de opoziție, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr.
677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.
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Inceputul de an a coincis cu lansarea unor invitatii de participare la
manisfestari stiintifice legate urbanism si amenajarea teritoriului. Astfel s‐au transmis
catre specialistii cu drept de semnatura, atestati de R.U.R. invitatiile de participare si
formularele de inscriere la urmatoarele evenimente:
1. Editia a‐XV‐a a Conferintei Urban Concept, organizata in perioada 13‐
15.03.2014 la Sinaia, cu tema: “Dezvoltare urbana moderna in Romania” –
eveniment organizat cu suportul Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete din
Romania, Biroului Teritorial R.U.R. Nord‐Est si Uniunea Arhitectilor din
Romania, Filiala Iasi.
2. Editia a‐II‐a a Conferintei internationale “Cities of tomorrow” cu tema :
“Solutii pentru orasele de azi si viziuni pentru cele de maine” – cea mai
importanta intalnire din Romania dintre arhitectura , business si
administratie, eveniment organizat, in data de 25.03.2014, la Bucuresti, de
Camera de Comert si Industrie Romano‐ Germana.
Specialistilor cu drept de semnatura, atestati de R.U.R. , din judetul Dolj le‐au
fost transmise informatii legate de “Regulamentul local referitor la conditiile de
amplasare a constructiilor provizorii pentru desfasurarea activitatilor de comert
stradal din municipiul Craiova” – Regulament aprobat in Consiliul Local Craiova cu
Hotararea nr. 846 din 19.12.2013.
In cursul lunii februarie in calitate de membru al Comisiei Tehnice de Urbanism
si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Craiova si din cadrul Consiliului
Judetean Dolj, am participat la sedintele in care au fost analizate documenatii de
urbanism si amenajarea teritoriului de tip P.U.Z. Deasemenea in calitate de membru
al Comisiei de Sistematizare a Circulatiei din cadrul Primariei Craiova am participat la
sedinta in care au fost analizate o serie de aspecte legate de siguranta si fluenta
traficului in municipiul Craiova.
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenție şi de opoziție, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr.
677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.
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Pe toata perioada 15.01. – 26.02. 2014 s‐a mentinut un dialog cu serviciul de
urbanism din cadrul Primariei Craiova, in rezolvarea unor solicitari pentru certificate
de urbanism, in zone reglementate prin documentatii de urbanism de tip P.U.Z /
P.U.D.
La solicitarile si intrebarile specialistilor cu drept de semnatura din judetele
arondate Regiunii de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia s‐au formulat raspunsuri care au
fost transmise telefonic sau prin email.

24. 02. 2013
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional ‐ Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”

Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenție şi de opoziție, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001,
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