CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia”, in cursul anului 2014 si-a desfasurat activitatea in concordanta cu
atributiile birourilor teritoriale ale Registrului Urbanistilor din Romania, cu scopul de
a sustine activitatea profesionala a specialistilor cu drept de semnatura din judetele
Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, urmarind de asemenea si colaborarea cu
autoritatile publice locale pentru a sprijini activitatea administratiei publice locale in
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia” este arondata Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu
sediul la Timisoara.
1. ORGANIZATORIC
In cursul anului 2014 a fost actualizata baza de date a specialistilor cu drept de
semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, informatii care au fost
postate pe site-ul Registrului Urbanistilor din Romania la sectiunea: Biroul Teritorial
al Regiunii de Dezvoltare Vest.
La sfarsitul anului 2014 a fost centralizata urmatoarea situatie:
Situatia evidentei specialistilor cu drept de semnatura atestati de R.U.R.
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” - la 31. 12. 2014
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Comparativ cu anul 2013 numarul specialistilor cu drept de semnatura din
judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea este aproape neschimbat, in cursul anului
2014 nu au mai dobandit drept de semnatura specialisti din aceste judete. Semnalez
numarul foarte mic al specialistilor cu drept de semnatura din domeniile conexe.
2. RELATIA CU SPECIALISTII CU DREPT DE SEMNATURA ATESTATI DE R.U.R.
DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST “OLTENIA”
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia” in cursul anului 2014 a asigurat reprezentarea in teritoriu a
Registrului Urbanistilor din Romania, transpunand hotararile Consiliului Superior al
R.U.R. in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest ”Oltenia”. Astfel au fost transmise
specialistilor cu drept de semnatura toate comunicatele Consiliului superior al R.U.R.,
care consemnau problemele analizate in sedintele lunare desfasurate la Bucuresti.
O preocupare permanenta a fost informarea specialistilor cu drept de
semnatura in legatura cu ultimele noutati legislative in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului, intrate in vigoare in cursul anului 2014. S-au transmis
urmatoarele acte legislative:
1. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata in
Monitorul Oficial - Partea I, nr. 749 din 03.12.2013, act normativ cu impact
in activitatea profesionala in domeniul urbanismului si amenajarii
teritoriului;
2. Directiva 2013/55/EU privind transpunerea dispozitiilor referitoare la
profesii reglementate sectorial – prevederi legate de recunoasterea
profesionala a arhitectilor urbanisti;
3. Decizia nr. 461 din 14 noiembrie 2013, referitoare la exceptia de
neconstitutionalitate a prevederilor art. 56, alin (7) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
4. Ordinul nr. 119 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de
igiena si sanatate publica, privind mediul de viata al populatiei
5. Legea nr. 281 / 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003,
privind transparenta decizionala in administratia publica
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6. 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;
7. Ordonanta de urgenta nr. 22 – 2014 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 50 – 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de Constructii;
8. 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;
9. Ordinul 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
10. 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;
11. 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;
12. Decizia nr. 1274 / 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de
Contencios Administrativ si Fiscal, privind statuarea fortei juridice a unui
P.U.G., care impune verificarea legalitatii sale prin raportate la intreg cadru
legislativ cu forta juridica superioara;
13. Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii
Europene din data de 23. 07. 2014, privind stabilirea unui cadru pentru
amenajarea spatiului maritim, material publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene in 28. 08. 2014;
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14. 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.
In cadrul actiunii de dezbatere publica si consultare, lansata de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, au fost transmise Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, atat catre specialistii cu drept de semnatura din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, atestati de R.U.R. cat si catre functionarii din
administratia publica de la nivelul Primariilor si Consiliilor Judetene, solicitandu-se
formularea de completari si observatii legate de acest act normativ.
Specialistii cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si
Valcea au fost informati despre principalele evenimente legate de profesia de
arhitect si urbanist, desfasurate in cursul anului 2014. Astfel s-au transmis invitatiile
si formularele de inscriere la urmatoarele evenimente:
1. Editia a-XV-a a Conferintei Urban Concept, eveniment desfasurat in
perioada 13-15.03.2014 la Sinaia, cu tema: “Dezvoltare urbana moderna in
Romania” – eveniment organizat cu suportul Asociatiei Arhitectilor Sefi de
Judete din Romania, Biroului Teritorial R.U.R. Nord-Est si Uniunea
Arhitectilor din Romania, Filiala Iasi.
2. Editia a-II-a a Conferintei internationale “Cities of tomorrow” cu tema :
“Solutii pentru orasele de azi si viziuni pentru cele de maine” – cea mai
importanta intalnire din Romania dintre arhitectura , business si
administratie, eveniment desfasurat, in data de 25.03.2014, la Bucuresti,
de Camera de Comert si Industrie Romano- Germana.
3. Conferinta Internationala EURO-Constructii, cu tematica: Constructii –
Sustenabilitate - Eficienta energetica, editia a-III-a, organizata la Bucuresti
in 19 .05. 2014;
4. Conferinta Internationala despre Sisteme de tamplarie si fatade – EuroFereastra , editia a-VI-a care a avut loc la Bucuresti in 19.05.2014;
5. 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;
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6. 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;
7. Invitatia la Expoconferinta Internationala de Arhitectura “RIFF 2014”,
organizata de Ordinul Arhitectilor din Romania in parteneriat cu Abplus
Events, la Bucuresti, in perioada 10 – 11. 11 2014;
8. Invitatia la Conferinta cu tema: “ Imaginea spatiului public” din data de
20.10.2014 si la Conferinta cu tema: “ Va plac spatiile publice?” din data de
22.10.2014 - evenimente organizate de Registrul Urbanistilor din Romania
si Revista “ Urbanismul” – Serie Noua, cu prilejul Bienalei Nationale de
Arhitectura 2014;
9. 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;
10. Invitatia la Expoconferinta de Arhitectura LAUD 2014 "Landscape Architecture - Design - Urban", eveniment adresat arhitectilor, urbanistilor
si peisagistilor, 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;
11. Invitatia la 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,
desfasurat in perioada 25.09 – 01.10.2014, la Timisoara.
Au fost transmise spre consultare, specialistilor cu drept de semnatura din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia urmatoarele materiale care au fost supuse
aprobarii sau sunt in curs de aprobare de catre Consiliul Superior al R.U.R.:
- Proiectul de Norme orientative de ocupare a terenurilor pe zone
functionale si Normele de dimensionare pentru terenuri si constructii;
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- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului pentru
atribuirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar in specializarea urbanism si
amenajarea teritoriului;
- Proiectul privind atributiile birourilor teritoriale;
- Proiectul de Regulament – cadru pentru organizarea si desfasurarea
concursurilor de solutii in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii
teritoriului;
La toate materialele transmise specialistilor cu drept de semnatura din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia au fost monitorizate raspunsurile, care au
fost trimise celor interesati, pentru prelucrare .
S-au transmis specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia informari legate de sesiunile de examinare-atestare ale Comisiei
Profesionale pentru obtinerea dreptului de semnatura. La intrebarile stagiarilor
inscrisi sau a celor care urmau sa-si depuna dosarele pentru obtinerea dreptului de
semnatura s-au facut recomandari. S-au purtat discutii si cu specialistii indrumatori
de stagiu, inainte de inaintarea dosarelor la Biroul Teritorial R.U.R. de la Timisoara.
De asemenea au fost transmise telefonic si electronic, informatii privind
procedura de inscriere in stagiul profesional a absolventilor din promotiile 2011,
2012, 2013.
La solicitarea Biroul Teritorial R.U.R. 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, semnalandu-se situatia de
incompatibilitate a dlui. carh. Florescu Nicolae privind ocuparea functiei de arhitect
sef al Municipiului Bailesti, datorita pregatirii profesionale care nu se incadreaza in
prevederile art. 361 , lit. b), din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Au fost popularizate: ultimul numar al revistei “Urbanismul – Serie Noua nr.
16-17/2014, cu tema: “Parcelari si extinderi de orase” si ultimul volum din Biblioteca
Urbanismul – Seria Noua – nr. 4 / 2014, “Carta Urbanismului European”, asigurand
achizitionarea acestor lucrari de catre cei interesati.
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3. RELATIA CU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA CARE ISI DESFASOARA
ACTIVITATEA
IN
DOMENIUL
AMENAJARII
TERITORIULUI
SI
URBANISMULUI (CONSILII JUDETENE / PRIMARII DE MUNICIPII SI ORASE)
Reprezentanţa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia” a mentinut legatura Registrului Urbanistilor din Romania in
teritoriu, cu primariile municipiilor, oraselor, comunelor si cu consiliile judetene
pentru ridicarea nivelului profesional in activitatea de urbanism si amenajarea
teritoriului in cadrul directiilor de specialitate si in cadrul analizarii documentatiilor
la avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
In calitate de membru al Comisiilor Tehnice de Urbanism si Amenajarea
teritoriului care functioneaza la nivelul Primariei Municipiului Craiova si la nivelul
Consiliului Judetean Dolj am participat la sedintele in care au fost analizate
documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului pentru avizare. De asemene in
calitate de membru al Comisiei de Sistematizare a Circulatiei din cadrul Primariei
Craiova am participat la sedintele in care au fost analizate propuneri legate de
siguranta si fluenta traficului in municipiul Craiova.
La solicitarea Primariei Craiova pentru nominalizarea unor specialisti atestati
R.U.R., 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.
Concursul s-a desfasurat in cursul lunii noiembrie 2014, iar juriile formate au
semnalat calitatea foarte proasta a proiectelor inscrise la concurs, situatie care nu a
permis desemnarea castigatorilor.
In vederea stabilirii unui plan de colaborare al Registrului Urbanistilor din
Romania cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, privind operativitatea si
competentele structurilor de specialitate din domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului din aparatul administrativ, a fost lansata electronic catre institutia
Arhitectului sef din cadrul Consiliilor Judetene Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea
solicitarea privind componenta structurilor 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.
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Specialistilor cu drept de semnatura, atestati de R.U.R. , din judetul Dolj le-au
fost transmise informatii legate de “Regulamentul local referitor la conditiile de
amplasare a constructiilor provizorii pentru desfasurarea activitatilor de comert
stradal din municipiul Craiova” – Regulament aprobat in Consiliul Local Craiova cu
Hotararea nr. 846 din 19.12.2013.
S-au distribuit la Consiliile Judetene Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea si la
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest “Oltenia”, ultimul numar al revistei
“Urbanismul – Serie Noua nr. 16-17/2014, cu tema: “Parcelari si extinderi de orase”
si ultimul volum din Biblioteca Urbanismul – Seria Noua – nr. 4 / 2014, “Carta
Urbanismului European”.
4. RELATIA CU ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA “OLTENIA” SI
ALTE ORGANIZATII SI ASOCIATII PROFESIONALE
Reprezentanţa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest “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. Reprezentanţa 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-II-lea, 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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Reprezentanţa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest “Oltenia”, in cursul anului 2014 a popularizat in randul specialistilor cu
drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, activitatea
desfasurata de Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania, care promoveaza
statutul de profesionist in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului si
urmareste cresterea competentei profesionale a membrilor sai, a tututror
specialistilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
Pentru a asigura participarea specialistilor cu drept de semnatura din judetele
Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea la actiunile organizate de A.P.U.R. s-au transmis
urmatoarele:
- invitatia de a participa la grupul de lucru care va defini Codul deotologic al
profesiei de urbanist;
- anuntul privind aparitia ultimului numar al revistei “Urbanismul” – Serie
noua , cu tema “Educatia in Urbanism si amenajarea teritoriului”;
- invitatia de a participa cu lucrari de urbanism si amenajarea teritoriului de
un nivel ridicat de complexitate la expozitia “O decada de planificare
spatiala in Romania” eveniment organizat de A.P.U.R. cu ocazia implinirii a
150 de de invatamant de arhitectura;
- 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.
- 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 1114 iunie 2014 de Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti.
- Newsletter-ul de primavara al Asociatiei Profesionala a Urbanistilor din
Romania, care cuprinde prezentarea activitatilor asociatiei in perioada
ianuarie-aprilie 2014;
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- Newsletter-ul Asociatiei Profesionala a Urbanistilor din Romania legat de
inscrierea la Young Planning Professionals Workshop Shenzhen - China in
perioada 23 - 28 iunie 2014;
- 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;
- Newsletter-ul A.P.U.R. din iunie 2014, referitor 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
Cluj-Napoca sub auspiciile Ambasadei Frantei din Romania in colaborare cu
o serie de parteneri francezi;
- anuntul A.P.U.R. legat de Festivalul de film despre oras si Arhitectura,
organizat in Bucuresti in 23.07. 2014, la sala Dalles;
- 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;
- informatia privind lansarea inscrierilor pentru Programul Postuniversitar
International de Studii Avansate in Urbanism si Dezvoltare Imobiliara (
A.S.U.R.E.D.);
- solicitarea A.P.U.R. privind transmiterea de materiale (articole, sinteze,
rapoarte la activitatea desfasurata, informatii din practica profesionala)
pentru pregatirea newsletter-ului A.P.U.R.;
- 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, cu ocazia zilei
mondiale a Urbanismului;
- au fost semnalate urmatoarele evenimentele de interes anuntate de
A.P.U.R.:
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informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, 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.

10

CONSILIUL SUPERIOR
- 13 - 16 noiembrie 2014, Festivalul de Film UrbanEye, care promoveaza
mediul construit si viata urbana prin intermediul filmului;
- 17 noiembrie 2014 – dezbaterea cu tema: “Orasul si vecinatatea”
- 19 noiembrie 2014 – dezbaterea cu tema :”Cartografierea patrimoniului
cultural la nivel national”;
- 12 – 13 decembrie 2014 – Workshopul cu tema: “Patrimoniul industrial –
conservare, promovare culturala si utilizare inteligenta”, organizat de
Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania.
4. PRIORITATI PENTRU ANUL 2014
Am speranta ca anul 2015 va aduce o conjuctura economica si financiara
favorabila care va prilejui largirea numarului Birourilor teritoriale R.U.R. si in regiunile
de dezvoltare care in prezent sunt arodate la Birourile teritoriale R.U.R. de la Cluj, Iasi
si Timisoara.
In anul 2015, activitatea care se va desfasura in cadrul reprezentanŃei
Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia”, care
pana in prezent s-a desfasurat cu precadere la nivelul judetului Dolj si a municipiului
Craiova, va trebui extinsa si la nivelul judetelor Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea pentru a
permite o legatura mai usoara cu specialistii din domeniul urbanismului si amenajarii
teritoriului si cu administratiile publice locale.
Pentru anul 2015, asigurarea si sporirea calitatii activitatii in domeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului in vederea unei dezvoltari echilibrata a
teritoriului national, schimbul de experienta in practica de urbanism si amenajarea
teritoriului, intalnirile de lucru comune ale specialistilor, semnalarea problemelor
specifice fiecarui judet, analiza unor situatii similare intalnite in practica profesionala,
dialogul permanent cu administratia publica locala ( Consiliu Judetean / Primarii) sunt
provocarile lansate la nivelul reprezentanŃei Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia”.
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
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