CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 28.02.2014 ‐ 26.03.2014
In perioada 28.02.2014 – 26.03.2014, reprezentanţa Registrului Urbanistilor
din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”, a transmis in teritoriu, prin
intermediul postei electronice, o serie de materiale legate de activitate de urbanism si
amenajarea teritoriului.
S‐a urmarit mentinerea unui flux de informatii constant din partea Asociatiei
Profesionale a Urbanistilor din Romania, semnaland specialistilor cu drept de
semnatura din regiunea Oltenia, calendarul evenimentelor organizate de A.P.U.R.
Astfel s‐a transmis invitatia la Conferinta Nationala cu titlul “ Spatiul public si
mobilitatea urbana”, eveniment organizat de Academia de Stiinte Tehnice a Romaniei,
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu – Bucuresti si A.P.U.R. in calitate
de partener, in data de 07.03. 2014, la Bucuresti.
De asemenea s‐a transmis din partea A.P.U.R. invitatia si conditiile de
participare la intalnirea anuala a Grupului Tematic – Public Spaces and Urban Cultures
al AESOP ( The Association of European Schools of Planning) – cu tema Becoming
Local, organizata in intervalul 11‐14 iunie 2014 de Universitatea de Arhitectura si
Urbanism Ion Mincu ‐ Bucuresti.
Pentru ca luna martie are in calendarul sau, prima sesiune din anul 2014, de
atestare si examinare pentru obtinerea dreptului de semnatura, a fost transmis
specialistilor anuntul din partea Comisiei de examinare RUR, care are programata
sesiunea in data de 25.03.2014.
La cererea Consiliului Superior RUR, care a primit o solicitare din partea
Primariei Craiova pentru nominalizarea unor specialisti atestati RUR, ca membrii in
comisiile de jurizare a concursurilor de solutii pentru amenajarea a 3 fantani din
municipiul Craiova, au fost transmise nominalizarile urmatorilor specialisti: Polizu
Bogdana, Cismaru Adriana si Parvanescu Nicoleta.
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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Dintre ultimele documente legislative, cu impact in activitatea de urbanism si
amenajarea teritoriului, s‐au transmis specialistilor din Regiune Oltenia urmatoarele:
‐ Ordinul nr. 119 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de
igiena si sanatate publica, privind mediul de viata al populatiei
‐ Legea nr. 281 / 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003,
privind transparenta decizionala in administratia publica
Pentru o informare larga a specialistilor cu drept de semnatura s‐au trimis
invitatiile , formularele de inscriere si conditiile de participare la urmatoarele
evenimente organizate in lunile martie, aprilie si mai 2014:
‐ Conferinta Internationala EURO‐Constructii, cu tematica: Constructii –
Sustenabilitate ‐ Eficienta energetica, editia a‐III‐a, organizata la Bucuresti
in 19 .05. 2014;
‐ Conferinta Internationala despre Sisteme de tamplarie si fatade – Euro‐
Fereastra , editia a‐VI‐a ce va avea loc la Bucuresti in 19.05.2014;
‐ Ultimul anunt pentru al‐II‐lea forum urban international din Romania
“Cities of Tomorrow”, organizat de Camera de Comert si Industrie Romano‐
Germana , in 25. 03. 2014, la Bucuresti;
‐ Expo‐Conferinta de Arhitectura si Antreprenoriat – GIS 2014, organizata de
Abplus Events in parteneriat cu O.A.R.in perioada 7‐8 .04.2014, la Bucuresti;
‐ Conventia Romana de Arhitectura si Design ROCAD – editia a‐III‐a,
organizata in perioada 7‐8.05.2014, la Bucuresti de Universitatea de
Arhitectura si Urbanism Ion Mincu – Bucuresti;
Problemele supuse atentiei Consiliului Superior R.U.R. in sedinta din luna
februarie 2014, sintetizate in Comunicatul Consiliului Superior R.U.R. nr. 155 din
04.03.2014 impreuna cu Hotararea Consiliului Superior R.U.R. nr. 150 din 27.02.2014
au fost transmise in teritoriu, semnalandu‐se prezenta acestor documente si pe site‐
ul RUR.
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In cursul lunii martie 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 documentatii de urbanism si
amenajarea teritoriului de tip P.U.G., P.U.Z. si P.U.D.
Documentatiile de tip P.U.G. analizate in CTUAT din cadrul Consiliului Judetean
Dolj, au fost amanate pentru unele completari si precizari solicitate specialistilor care
le‐au intocmit. Nu in toate cazurile aceste documentatii fac dovada competentei
profesionale a spesialistilor care le intocmesc.
In CTUAT din cadrul Primariei Craiova documentatiile de tip P.U.Z. si P.U.D.
analizate au evidentiat faptul ca legislatia in domeniu – Legea 190 / 2013 alaturi de
celelalte acte legislative care au modificat si completat Legea 350 / 2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului, lasa loc la interpretari, atat la nivelul
aparatului tehnic din Primaria Craiova cat si la nivelul proiectantilor si investitorilor,
fapt datorat lipsei Normelor metodologice de aplicare a legii 350 / 2001, cu rezultat
‐ urbanismul derogatoriu, care nu in putine cazuri, se traduce prin dezastre
urbanistice in cadrul construit al municipiului Craiova.
In cursul lunii martie am raspuns la solicitarile si intrebarile specialistilor cu
drept de semnatura din judetele arondate Regiunii de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia,
formuland raspunsuri care au fost transmise telefonic sau prin email.
De asemenea am raspuns la solicitarile venite din partea functionarilor din
cadrul serviciului de Urbanism din Primaria Craiova, solicitari legate de aspecte
legislative din domeniul urbanismului sau legate de continutul unor documentatii de
urbanism aprobate (PUG Craiova, PUZ‐uri din Craiova) la intocmirea carora am
participat.
24. 03. 2014
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional ‐ Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”
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