CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE 30.01. – 25.02.2015
Urmarind cresterea competentei profesionale a specialistilor cu drept de
semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud- Vest Oltena”, reprezentanŃa Registrului
Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” a transmis
folosind posta electronic urmatoarele materiale informative:
- Ghid practic de dezvoltare durabila la nivel ocal, elaborat de ECTP- CEU;
- Ghid orientativ de ocupare a terenurilor pentru zone functionale la nivelul
localitatilor;
- Recomandari de bune practici pentru dimensionarea dotarilor necesare in
echiparea teritoriului urban;
- Propunere regulament privind efectuarea stagiului profesional in domeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului in vederea dobandirii dreptului de
semnatura;
Inceputul de an a coincis cu lansarea unor evenimente profesionale adresate
arhitectilor si urbanistilor , cu tematica legata de practica in domeniul urbanismului,
amenajarii teritoriului si arhitecturii. Pentru a asigura participarea profesionistilor
interesati la aceste evenimente, au fost transmise invitatiile si formularele de
inscriere la urmatoarele evenimente programate in primul trimestru al anului 2015:
- Cea de a- IV-a editie LE:NOTRE , Landscape forum, organizata in aprilie 2015
la Bucuresti de catre Institutul LE:NOTRE in parteneriat cu Universitatea de
Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti, Universitatea de Stiinte
Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti , Asociatia Peisagistilor din
Romania ASOP si Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania;
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- Conferinta aniversara a INCD URBAN-INCERC Bucuresti si cea de a-IX-a
editie a Conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor,
arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala avand ca tema: “65 de ani de
cercetare in constructii, arhitectura si urbanism. De la INCERC la INCD
URBAN-INCERC, 1950 – 2015” , eveniment organizat in perioada 13-15 mai
2015 la sediul sucursalei INCERC Bucuresti;
- Cea de a-III-a editie a forumului Cities of Tomorrow, cea mai importanta
intalnire din Romania dintre business, arhitectura si administratie,
organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana si Asociatia
Zeppelin, la Bucuresti in data de 09.03.2015, care are ca tema:
“Mobilitatea”, cu sesiuni care trateaza relatia dintre mobilitate si oras,
definind “Orase inteligente” si “Mobilitate inteligenta”;
- Cea de a-XV-a editie a Conferintei Urban Concept, organizata in perioada 12
– 14 .03.2015 la Sinaia, eveniment ce se constituie intr-o platforma
interactiva de comunicare intre specialistii implicati in dezvoltarea urbana
din Romania;
- Cea de a-IV-a editie a Conferintei internationale despre Constructii
Sustenabile si Eficienta Energetica EURO- Constructii, organizata in data de
18 mai 2015 de Redactia Agenda Constructiilor;
Pentru a asigura transpunerea hotararilor Consiliului Superior al Registrului
Urbanistilor din Romania la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” au fost
transmise urmatoarele comunicate:
- Comunicatul nr. 685 din 15.12.2014 ;
- Comunicatul nr. 71 din 02.02.2015.
De asemenea au fost transmise informatii legate de aparitia ultimului numar al
Revistei Urbanismul – Serie Noua - nr. 18 / 2014 cu tema “Va plac spatiile publice?”,
precizand modalitatile de achizitionare a publicatiei.
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia” este un partener al Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din
Romania si este ecoul manifestarilor organizate de aceasta asociatie.
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Astfel in urma reuniunii – dezbatere initiate de A.P.U.R., R.U.R. si U.A.R. cu
ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului s-a lansat un prim apel la actiune adresat
tuturor specialistilor implicati in gestionarea spatiului, finalizat cu semnarea unei
“Declaratii privind provocarile globale si locale ale planificarii spatial”, care a fost
ulterior transmisa catre institutii publice centrale si locale si asociatii profesionale din
tara si din strainatate. Aceasta declaratie si apelul la actiune a fost transmis si
specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”.
La solicitarea Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a fost actualizata
si transmisa pentru a fi postata pe site, baza de date cu specialistii cu drept de
semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.
Deoarece in conformitate cu OUG nr. 7 / 2011, art. 38, alin (4), pct “c”,
Registrul Urbanistilor din Romania poate organiza cursuri de formare profesionala
continua in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului s-a facut un sondaj la
nivelul Consiliilor Judetene din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea privind
solicitari pentru inscrierea in programul de formare profesionala continua. In
majoritatea cazurilor – judetele Dolj, Gorj si Olt s-a manifestat un interes deosebit
pentru accesarea unor programe de perfectionare profesionala continua in domeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului mai ales pentru functionarii publici cu atributii
de arhitect sef de la nivelul comunelor. S-au semnalat unele aspecte care trebuie
avute in vedere la organizarea programelor de formare profesionala continua:
recunoasterea acestor programe de Agentia Nationala a Functionarilor Publici iar la
nivelul functionarilor publici din aparatul Consiliilor Judetene programele de
perfectionare profesionala continua sunt selectate in urma unor licitatii.
La nivelul Primariei Municipiului Craiova s-a manifestat disponibilitatea pentru
organizarea unor conferinte – dezbateri legate de dezvoltarea urbana. Ca prima
dezbatere a fost propusa tema: “ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul
de creştere Craiova”, proiect dezvoltat în parteneriat cu Primăria municipiului
Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Zona
Metropolitană Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia care se va
concretiza într-o strategie care va conţine proiecte specifice adresate comunităţii ce
urmează să fie implementate până în anul 2030.
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ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” a continuat actiunea demarata de Registrul
Urbanistilor din Romania, de la nivelul sediului central din Bucuresti, privind
transmiterea adresei de atentionare referitoare la obligativitatea achitarii
tarifului de exercitare a dreptului de semnatura de catre specialistii care au
intocmit documentatii de urbanism ce urmeaza a fi aprobate prin hotarari ale
Consiliilor locale / judetene. Aceasta adresa a fost transmisa catre celelalte 35
de municipii si orase din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti , Olt si Valcea.
In cursul lunii februarie, in calitate de membru al Comisiei Tehnice de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dolj am
participat la sedinta in care au fost analizate documentatii de urbanism de tip
P.U.G. si P.U.Z. ce urmeaza a fi aprobate in Consiliile Locale, verificandu-se
daca au fost intocmite de specialisti cu drept de semnatura, cu competente
corespunzatoare si care fac dovada achitarii tarifului pentru exercitarea
dreptului de semnatura.
23.02.2015
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
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