Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 30.06 – 09.07.2014
Conditiile in care functioneaza reprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, arondata la Biroului Teritorial R.U.R. al Regiunii de
Dezvoltare Vest, ofera posibilitatea unui transfer continuu de informatii spre specialistii cu
drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea , prin intermediul postei
electronice.
In perioada 30.06.2014 – 09.07.2014, au fost transmise specialistilor cu drept de
semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia urmatoarele materiale care au vizat
activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului:
a) La capitolul noutati legislative s-au transmis :
- Ordinul nr. 835 / 2014, privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale si turismului nr. 2701 / 2010, pentru aprobarea Metodologiei de
informare si consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
-

Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism - publicat in Monitorul Oficial – Partea I - nr.
47/19.01.2011

-

Ordinul nr. 3590 din 17.06.2014 , pentru aprobarea Metodologiei privind
eliberarea pentru cetatenii care au studiat in Romania, a adeverintei de
conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005 / 36 / CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 07.09.2005, privind recunoasterea calificarilor
profesionale, in vederea desfasurarii activitatii didactice in strainatate;

-

Hotararea de Guvern nr. 473 din 04.06.2014 – pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/ 2013, privind efectuarea
stagiului pentru absolventii de invatamant superior – publicata in Monitorul
Oficial – partea I – nr. 449 din 19.06.2014;
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b) Relatia cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania s-a materializat prin
transmiterea in teritoriu a informatiilor care au aparut in Newsletter-ul A.P.U.R. din iunie
2014, referitoare la:
- Intalnirea anuala a grupului tematic PUBLIC SPACES AND URBAN CULTURES ,
organizata in perioada 11 -14 iunie 2014 la Universitatea de Arhitectura si
Urbanism “Ion Mincu” , din Bucuresti, intalnire care a inclus prelegeri si un
workshop cu tema: Becoming Local Bucharest;
- Invitatia lansata de A.P.U.R. pentru participare la Conferinta Internationala “
Mieux vivre en ville” – desfasurata in zilele de 24 si 25 iunie la Bucuresti si ClujNapoca sub auspiciile Ambasadei Frantei din Romania in colaborare cu o serie de
parteneri francezi;
c) S-a transmis specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, nr. 312
din 30. 05. 2014, cu privire la problemele analizate in cadrul sedintei C. S. R.U.R. din data
de 29. 05. 2014.
d) In data de 03. 06. 2014 - am participat la prima Expoconferinta Internatioanal de
Arhitectura LAUD 2014 – Landscape Architecture – Urban Design, organizata de O.A.R. in
parteneriat cu Abplus Events, Faculatea de Urbanism din cadrul Universitatii de
Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti si Asociatia Peisagistilor din Romania;
Conferinta LAUD 2014 este primul eveniment din Romania dedicat arhitecturii peisajului
si designului urban, la care au participat arhitecti si peisagisti din Romania si strainatate,
care au semnat proiecte de peisagistica premiate in ultimul an. Apreciind calitatea
prezentarilor sustinute in cadrul conferintei LAUD 2014, am transmis catre colegii din
teritoriu, consideratii legate de acest eveniment, formulate de arhitectii si peisagistii care
au onorat acest eveniment, prin prezenta si lucrarile de arhitectura a peisajului pe care
le-au sustinut. Acest demers este un preambul pentru evenimentele viitoare la care sper
ca Registrul Urbanistilor din Romania sa fie un partener activ.
e) Pentru a antrena un numar cat mai mare de specialisti cu drept de semnatura, ca
participant la evenimentele profesionale legate de urbanism, amenajarea teritoriului,
arhitectura, s-a transmis calendarul Expoconferinetelor Internationale de Arhitectura,
organizate pana la sfarsitul anului 2014, de Abplus Events, Ordinul Arhitectilor din
Romania, Asociatia Arhitectilor Polonezi si Camera Arhitectilor din Ungaria, aceste
evenimente fiind o modalitate de perfectionare profesionala continua.
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f) Ca membru in Comisia de Sistematizare a Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului
Craiova, am participat la sedinta de avizare din data de 12.06.2014.
g) Ca membru in Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul
Consiliului Judetean Dolj, am participat la sedinta de avizare din data de 05. 06. 2014,
unde s-au analizat documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General pentru
comune din judetul Dolj si documentatii de tip Plan Urbanistic Zonal.
h) 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.

07.07. 2014

Arh. Nicoleta Parvanescu
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