Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 07.11 – 10.12.2014

In perioada 07. 11 – 10. 12. 2014, ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din
Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, arondata la Biroului Teritorial
R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin intermediul postei electronice, a transmis
specialistilor cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea
urmatoarele informatii:
1. Comunicatele Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 540 din
07.10. 2014 si nr. 699 din 11.11.2014;
2. Cu ocazia zilei mondiale a Urbanismului, s-a transmis din partea Asociatiei
Profesionale a Urbanistilor din Romania, invitatia la dezbaterea de tip masa rotunda,
cu tema “Provocari globale si locale in urbanism”, organizata de A.P.U.R. in
parteneriat cu Uniunea Arhitectilor din Romania si Registrul Urbanistilor din
Romania;
3. S-a transmis Decizia nr. 1274 / 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de
Contencios Administrativ si Fiscal, privind statuarea fortei jurideice a unui P.U.G.,
care impune verificarea legalitatii sale prin raportate la intreg cadru legislativ cu forta
juridica superioara;
4. Au fost semnalate evenimentele de interes anuntate de A.P.U.R., care s-au
desfasurat sau se vor desfasura in cursul lunilor noiembrie si decembrie 2014:
a) 13 - 16 noiembrie 2014, Festivalul de Film UrbanEye, care promoveaza
mediul construit si viata urbana prin intermediul filmului;
b) 17 noiembrie 2014 – dezbaterea cu tema: “Orasul si vecinatatea”
c) 19 niembrie 2014 – dezbatereaq cu tema :”Cartografierea patrimoniului
cultural la nivel national”;
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d) 12 – 13 decembrie 2014 – Workshopul cu tema: “Patrimoniul industrial –
conservare, promovare culturala si utilizare inteligenta”, organizat de
Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania.
5. S-a transmis invitatia la evenimentul organizat de Fundatia pentru Arhitectura si
Urbanism – Simetria - masa rotunda cu tema : “Carte, Arhitectura si Vin” ,
eveniment cuprins in agenda Targului International de Carte - Gaudeamus 2014;
6. ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare SudVest Oltenia, din cadrul Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat
traditia parteneriatului cu O.A.R. Filiala Oltenia in organizarea Anualei de Arhitectura
a Arhitectilor Olteni – Editia 2014. In data de 17 noiembrie 2014, la sediul O.A.R.
Filiala Oltenia din Craiova, in prezenta d-lui Mihai Genoiu - Viceprimar al
Municipiului Craiova, a d-lui lect. dr. arh. Serban Tiganas – Presedinte O.A.R., a d-lui
prof. dr. arh. – Radu Radoslav – Reprezentantul R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare
Vest si a numerosi arhitecti membri O.A.R. Filiala Oltenia, din judetele Dolj, Gorj,
Olt, si Mehedinti, s-au decernat premiile Anualei de Arhitectura 2014 - O.A.R. Filiala
Oltenia.
ReprezentanŃa R.U.R. – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a oferit proiectului
- Pavilion Multifunctional - Drobeta Tr. Severin – autor arh. Liviu Buzec, o Diploma
de Excelenta pentru: “Integrare spatiala in dezvoltarea unei comunitati” insotita de
ultimul numar al Revistei “ Urbanismul” – Serie Noua, nr. 16-17/2014 cu tema:
“Parcelari si extinderi de orase” si de volumul din Biblioteca Urbanismul – Seria Noua
– nr. 3 / 2013 – Notiuni de Urbanism – Curs predat la Scoala Politehnica Carol al-IIlea, publicat in 1937, autor I. Al. Davidescu. De asemenea Reprezentanta R.U.R. –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a oferit celor trei arhitecti premiati cu
ocazia Anualei O.A.R. Oltenia 2014, ultimul numar al Revistei “ Urbanismul” – Serie
Noua, nr. 16-17/2014 cu tema: “Parcelari si extinderi de orase”, iar Filialei O.A.R.
Oltenia le-au fost oferite 4 exemplare ale ultimului volum din Biblioteca Urbanismul
– Seria Noua – nr. 4 / 2014 - “Carta Urbanismului European” – o viziune asupra
oraselor si regiunilor din Europa secolului XXI, pentru a fi distribuite la punctele de
lucru din judetele Dolj, Gorj, Olt si Mehedinti.
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7. In calitate de mebru al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,
care functioneaza in Primariei Municipiului Craiova am participat la sedinta din
cursul lunii noiembrie in care au fost analizate documentatii de urbanism de tip
P.U.Z., ce urmeaza a fi aprobate de Consiliul Local Craiova.
8. La jurizarea concursurilor organizate de Primaria Craiova, pentru amplasarea in
spatii publice a 3 fantani, au participat urmatorii specialisti cu drept de semnatura
Cismaru Adriana, Polizu Bogdana si Parvanescu Nicoleta, nominalizati de
ReprezentanŃa R.U.R. – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. In urma jurizarii,
datorita numarului redus de proiecte inscrise in concurs la care s-a adaugat si
calitatea slaba a lucrarilor participante care nu s-au inscris in baremul minim de
punctaj impus de tema concursului, nu a fost desemnat castigator nici un proiect.
9. A fost intocmit bugetul estimativ cu cheltuielile preconizate pentru anul 2015, la
nivelul ReprezentanŃei R.U.R. – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Pentru
centralizarea sumelor, bugetul estimativ pentru anul 2015 a fost transmis Biroului
Teritorila R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare Vest, la care este arondata ReprezentanŃa
R.U.R. – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
In perioada 07. 11 – 10. 12. 2014 s-au formulat raspunsuri la solicitarile si
intrebarile specialistilor cu drept de semnatura din judetele arondate Regiunii de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia , care au fost transmise direct, telefonic sau prin email.

Arh. Nicoleta Parvanescu
08.12.2014
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