CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 20.04 – 28.05.2014

In perioada 20.04.2014 – 28.05.2014, activitatea pe care am desfasurat‐o in calitate pe
coordonator pentru Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia” a avut in vedere transmiterea, prin
intermediul postei electronice, catre specialistii cu drept de semnatura, a unor informatii legate de
activitatea Registrului Urbanistilor din Romania, de activitatea Ordinului Arhitectilor din Romania si
Asociatiei Profesionala a Urbanistilor din Romania, precum si informatii legate de manifestarile initiate
de alte institutii si organisme interesate de dezvoltarea urbana moderna in Romania.
1. Au fost transmise specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia,
folosindu‐se posta electronica urmatoarele:
a) Invitatia la dezbaterea publica cu tema: "Statutul Arhitectului din Romania intr‐o lume in
schimbare", organizata la Bucuresti in data de 7 mai 2014 de Universitatea de Arhitectura si
Urbanism Ion Mincu ‐ Bucuresti;
b) Invitatia Ordinului Arhitectilor din Romania de participare la Studiul sectorial asupra profesiei de
Arhitect in Europa, pentru cunoasterea evolutiei profesiei de arhitect in Europa, prin prisma
evolutiei economice actuale;
c) Invitatia si formularul de inscriere la Expoconferinta de Arhitectura LAUD 2014 "Landscape ‐
Architecture ‐ Design ‐ Urban", eveniment adresat arhitectilor, urbanistilor si peisagistilor care
au acces gratuit in limita locurilor, fiind organizat la Bucuresti in data de 3 iunie 2014 de
Ordinului Arhitectilor din Romania si Abplus‐Events in parteneriat cu Facultatea de Urbanism din
cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu ‐ Bucuresti, Asociatia Peisagistilor din
Romania si Asociatia Antreprenorilor de Peisagistica din Romania;
d) Newsletter‐ul de primavara al Asociatiei Profesionala a Urbanistilor din Romania, care cuprinde
prezentarea activitatilor asociatiei in perioada ianuarie‐aprilie 2014;
e) Newsletter‐ul Asociatiei Profesionala a Urbanistilor din Romania legat de inscrierea la Young
Planning Professionals Workshop Shenzhen ‐ China in perioada 23 ‐ 28 iunie 2014;
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f) Newsletter‐ul Asociatiei Profesionala a Urbanistilor din Romania legat de proiectul de Glosar de
termeni in domeniul politicilor de dezvoltare spatiala europeana ‐ Proiect de glosar al expresiilor
cheie utilizate in domeniul politicilor de dezvoltare spatiala din Europa ‐ lansat la Conferinta
europeana a ministrilor insarcinati cu planificarea spatiala/ regionala CEMAT 24;
g) Invitatia si formularul de inscriere la Conferinta Internationala despre Constructii Sustenabile si
Eficienta Energetica ‐ Euro Constructii 2014 ‐ Editia a‐III‐a, organizata la Bucuresti in data de 19
mai 2014;
h) Selectiv s‐au transmis materiale informative incluse in site‐ul www.administratie.ro, care
cuprind informatii legate de administratia publica si de practica profesionala in domeniul
urbanismului;
i) S‐a transmis specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia,
Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, nr. 253 din 30.04.2014,
cu privire la dezbaterile din cadrul sedintei C. S. R.U.R. din data de 19.04. 2014.
j) La capitolul ‐ Noutati Legislative ‐ s‐au transmis urmatoarele acte legislative:
‐

Ordinul nr. 456 din 01.04.2014, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritatile
administratiei publice locale/judetene, privind respectarea prevederilor legale la
emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire / desfiintare;

‐

Ordonanta de urgenta nr. 22 – 2014 pentru modificarea si completarea legii nr. 50 –
1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de Constructii

2. In data de 19 mai 2014 ‐ am participat la cea de‐a‐III‐a editie a Conferintei Internationale despre
Constructii Sustenabile si Eficienta Energetica ‐ Euro Constructii 2014, eveniment in cadrul caruia a
fost dezbatuta Strategia europeana pentru competitivitate, sustenabilitate si securitate energetica ‐
Europa 2020 ‐ pentru o dezvoltare durabila in Europa;
3. La solicitarea D‐nei Director executiv Arh. Liliana Elza Petrisor, referitoare la structurile de
specialitate (formatia profesionala) din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, care
functioneaza la nivelul autoritatilor administratiei publice judetene / locale din judetele Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea, telefonic s‐a luat legatura cu arhitectii sefi de la nivelul Consiliilor Judetene
respective, pentru a furniza datele solicitate. De asemenea din partea reprezentanţei Registrului
Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”, a fost lansata electronic
aceasta solicitare printr‐o adresa catre institutia Arhitectului sef din cadrul Consiliilor Judetene Dolj,
Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.
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Raspunsurile care vor fi primite se vor centraliza in vederea stabilirii unui plan de colaborare a
Registrului Urbanistilor din Romania cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici privind
operativitatea si competentele structurilor de specialitate din domeniul amenajarii teritoriului si
urbansimului din aparatul administrativ.
Pana la data de 26.05.2014 s‐au primit raspunsuri de la Consiliile Judetene Dolj, Olt si Valcea,
centralizarea acestor raspunsuri evidentiind ca structurile de specialitate din domeniul amenafarii
teritoriului si urbanismului, care functioneaza in aparatul administratiilor publice de la nivelul
judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, in majoritatea cazurilor nu respecta prevederile art.
1,
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din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajrea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si

completarile ulterioare.
4. Ca membru in Comisia de Sistematizare a Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Craiova, am
participat la sedinta de avizare, in care s‐au analizat proiectele de modernizare a strazilor din
Craiova, aflate in planul de investitii din anul 2014, precum si diverse solicitari privind probleme de
circulatie rutiera/pietonala din municipiul Craiova.
5. 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.

26. 05. 2014

Arh. Nicoleta Parvanescu
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