Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 11.07 – 01.10.2014
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare SudVest “Oltenia”, arondata la Biroului Teritorial R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare Vest, in perioada
11.07 – 01.10. 2014 a transmis specialistilor cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea, urmatoarele materiale , folosindu-se posta electronica:
1. Adresa transmisa de Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania, prin care se
comunica noul cont ROTREZ70020F305000XXX, in care specialistii cu drept de semnatura
pot achita taxa pentru exercitarea dreptului de semnatura, la intocmirea documentatiilor
de urbanism si amenajarea teritoriului.
2. In permanenŃa s-a urmarit informarea specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea
Oltenia, despre calendarul manifestarilor dedicate urbanismului si amenajarii teritoriului,
care se vor derula in trimestrul IV al anului 2014.
Astfel s-au transmis:
a) invitatia si formulare de inscriere la cea de-a VIII-a editie a Conferintei de
cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si
dezvoltare teritoriala , cu tema: “Dezvoltarea durabila a mediului construit – de la
viziune la realitate”, eveniment organizat in data de 03.10 2014, la Bucuresti , de
catre Urban-Incerc Bucuresti;
b) Anuntul primit din partea A.P.U.R. legat de Festivalul de film despre oras si
Arhitectura, organizat in Bucuresti in 23.07. 2014, la sala Dalles;
c) Anunturi repetate legate de Simpozionul cu tema: “Urbanismul intre cercetare si
bune practici”, organizat de Biroul Teritorial al Registrului Urbanistilor din
Romania, Regiunea de Dezvoltare Vest in parteneriat cu Facultatea de Arhitectura
si Urbanism din Timisoara, Primaria Municipiului Timisoara, care se va desfasura
in perioada 25.09 – 01.10.2014, la Timisoara; pe parcursul derularii evenimentului
au fost transmise informarile primite de la organizatorii simpozionului;
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3. A fost semnalata aparitia ultimului numar al revistei “Urbanismul – Serie Noua, nr. 1617/2014 cu tema: “Parcelari si extinderi de orase” si aparitia ultimului volum din
Biblioteca Urbanismul – Seria Noua – nr. 4 / 2014 - “Carta Urbanismului European” – o
viziune asupra oraselor si regiunilor din Europa secolului XXI, comunicandu-se
specialistilor interesati modalitatile de achizitionare a volumelor nou aparute; In acelasi
timp a fost transmisa electronic, versiunea in limba franceza a “Cartei Urbanismului
European”; De asemenea s-a transmis invitatia de participare la concursul de fotografie
cu tema: “Spatiul public - Identitate – Spatialitate – Perceptie”, lansat de Registrul
Urbanistilor din Romania si revista Urbanismul – Serie Noua;
4. Din partea A.P.U.R. s-au transmis:
a) Informatia privind lansarea inscrierilor pentru Programul Postuniversitar
International de Studii Avansate in Urbanism si Dezvoltare Imobiliara ( A.S.U.R.E.D.);
b) Solicitarea privind transmiterea de materiale (articole, sinteze, rapoarte la activitatea
desfasurata, informatii din practica profesionala) pentru pregatirea newsletter-ului
A.P.U.R. viitor;
5. S-a transmis membrilor Comisiei Profesionale R.U.R. din Regiunea Oltenia, solicitarea din
partea Comisiei Profesionale Centrale R.U.R. privind transmiterea unui punct de vedere
referitor la dimensiunea urbana a politicilor europene. Pentru operativitate, membrii
Comisiei Profesionale R.U.R. din Regiunea Oltenia au fost contactati si telefonic. La
aceste apeluri, la ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, nu s-a inregistrat niciun raspuns.
6. S-a transmis Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr.
412 din 16.07.2014, care rezuma principalele probleme dezbatute in sedinta CS R.U.R.
din 10. 07. 2014;
7. Pentru informarea spacialistilor cu drept de semnatura din Regiunea Oltenia s-a transmis
Decizia Curtii Constitutionale nr. 286 din 2014, referitoare la respingerea exceptiei de
neconstitutionalitate a prevederilor art. 561 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului si ale art. II din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7 /
2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. nr. 350 / 2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului.
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8. Au fost transmise anunturile privind sesiunea de admitere la Facultatea de Urbanism din
cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism “ Ion Mincu “ Bucuresti, pentru anul
universitar 2014 - 2015.
9. La solicitarea din adresa nr. 293 din 23.09.2014 emisa de Biroul Teritorial RUR al Regiunii
de Dezvoltare Vest au fost distribuite la Consiliul Judetean Dolj si La Agentia de
Dezvoltare Regionala Oltenia ultimul numar al revistei “Urbanismul – Serie Noua nr. 1617/2014, cu tema: “Parcelari si extinderi de orase” si ultimul volum din Biblioteca
Urbanismul – Seria Noua – nr. 4 / 2014, “Carta Urbanismului European”, insotite de
adresele de inaintare. Distributia acestor volume pentru Consiliile Judetene din judetele
Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea se va realiza in cursul lunii octombrie, cu prilejul unui
eveniment care va reuni toti arhitectii sefi din cadrul Consiliilor Judetene enumerate.
10. La solicitarea din adresa nr. 292 din 23.09.2014 emisa de Biroul Teritorial RUR al Regiunii
de Dezvoltare Vest s-a transmis un punct de vedere referitor la dosarul depus de dl. carh.
Florescu Nicolae, referent de specialitate cu atributii pentru arhitect sef, din cadrul
Primariei Municipiului Bailesti din Judetul Dolj, care solicita drept de semnatura pentru
intocmirea documentatiilor de urbanism.
11. In cursul lunii septembrie, in calitate de mebru al Comisiilor Tehnice de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului , care functioneaza in cadrul Consiliului Judetean Dolj si in
cadrul Primariei Municipiului Craiova, am participat la sedintele in care au fost analizate
documentatiile de urbanism de tip P.U.Z., ce urmeaza a fi aprobate de Consiliul Judetean
Dolj, respectiv de Consiliul Local Craiova.
12. 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.

Arh. Nicoleta Parvanescu
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