CONSILIUL SUPERIOR

BIROUL TERITORIAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE VEST
(REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST “OLTENIA”)
RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PERIOADA
APRILIE 2013 - APRILIE 2015
Activitatea depusă în intervalul aprilie 2013 – aprilie 2015, și detaliată
încadrul rapoartelor de activitate periodice, este rezumată în rândurile de mai jos.
În decursul anilor 2013 – 2014, activitatea derulată în conformitate cu
Regulamentul de desfășurare a activităţii birourilor teritoriale R.U.R., a urmărit,
printre altele, sprijinirea activității profesionale a specialiștilor cu drept de
semnătură din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest „Oltenia”. Activitatea din acei
ani s-a desfășurat pe următoarele paliere:
Relația cu specialiști cu drept de semnătură atestați de R.U.R. din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
Actualizarea bazei de date a specialiștilor cu drept de semnătură din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia reliefa, la sfârșitul anului 2013, faptul că
deși în cursul anului mai obținuseră dreptul de semnătură încă 2 specialiști,
numărul specialiștilor cu drept de semnătură rămăsese 62, la fel ca în anul 2012,
ca urmare a schimbării domiciliului și a unui deces. Cu această centralizare,
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia se afla pe ultimul loc din țară la numărul
total de specialiști cu drept de semnătură. În decursul anului 2013 au fost
înregistrate, la Biroul Teritorial R.U.R. de la Timișoara, 2 dosare de stagiatură. O
reală provocare era înregistrată și în privința numărului de specialiști cu drept de
semnătură din domeniile conexe, situație care se reflecta, de altfel, și în calitatea
scăzută a documentațiilo rîntocmite, care nu au primit girul acestor specialiști.
Prin intermediul poștei electronice, de-a lungul anului 2013, au fost
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Vest Oltenia comunicatele emise de Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor
din Romania, care au consemnat problemele analizate în ședințele lunare care au
avut loc la București. De asemenea, au fost transmise și invitații la principalele
evenimente profesionale desfășurate în țară în cursul anului 2013 și adresate
specialiștilor din domeniul amenajării teritoriului si urbanismului (conferințe,
cursuri și expoconferințe), după cum a fost detaliat în raportul de activitate
aferent acelei perioade.
Pentru ca ultimele inițiative legislative aprobate să ajungă în cel mai scurt
timp la specialiștii cu drept de semnătură din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, au fost transmise următoarele acte legislative:
• Legea 229/2013 pentru completarea art. 13 din legea 255/2013 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară unor obiective de
interes național, județean și local;
• Legea 190/2013, privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului nr.
7/2011 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismului.
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului versiune
consolidata în iulie 2013.
Pentru consultare și dezbatere, au fost transmise către specialiștii cu drept
de semnătură din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Normele
metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului.
Au fost transmise specialiștilor cu drept de semnatură din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia informari legate de sesiunile de examinare-atestare
ale Comisiei Profesionale pentru obținerea dreptului de semnatură. La întrebările
stagiarilor înscriși, care urmau să-și depună dosarele pentru obținerea dreptului
de semnătură, au fost facute recomandări. S-au purtat discutii și cu specialiștii
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îndrumatori de stagiu, anterior înaintării dosarelor la Biroul Teritorial R.U.R. de la
Timișoara. În cursul anului 2013, în conformitate cu competențele stabilite prin
HG nr. 101, din 13. 08. 2010 și cu portofoliul de lucrări înaintat, au obținut dreptul
de semnătură un stagiar cu specializarea peisagistică și un conductor architect.De
asemenea, au fost transmise telefonic și electronic, informații privind procedura
de înscriere în stagiul profesional al absolvenților din promoțiile 2011, 2012.
În rândul specialiștilor cu drept de semnătura din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia au fost promovate: revista Urbanismul – Serie nouă și ultimele 2
volume apărute în colecția Biblioteca Urbanismul – Seria Nouă asigurând, astfel,
achiziționarea acestor lucrări de către cei interesați. De asemenea, a fost înaintată
și solicitarea redacției revistei Urbanismul - Seria Nouă, privind participarea la
redactarea revistei cu tema: Extinderi de localităţi – Parcelări, precum și un
chestionar legat de aceasta temă.
În vederea constituirii Comisiei Profesionale și a Comisiei de Disciplină care
avea să funcționeze la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia în perioada
2013 – 2015, au fost transmise nominalizările pentru județele Dolj, Gorj,
Mehedinți, Olt și Vâlcea, pentru componența acestor comisii.
Au fost transmise spre consultare specialiștilor cu drept de semnătură din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia următoarele materiale care au fost
supuse aprobării Consiliului Superior al R.U.R.:
- Proiectul de Norme orientative de ocupare a terenurilor pe zone funcționale și
Normele de dimensionare pentru terenuri și construcții;
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului pentru
atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism și
amenajarea teritoriului;
- Proiectul privind atribuțiile birourilor teritoriale;
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- Proiectul de Regulament – cadru pentru organizarea și desfășurarea
concursurilor de soluții în domeniul urbanismului, peisagisticii și amenajarii
teritoriului;
În cazul tuturor materialelor transmise specialiștilor cu drept de semnătură
din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, au fost monitorizate raspunsurile și
au fost înaintate celor interesati, pentru prelucrare.
Relația cu autoritățile administrației publice de specialitate din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest „Oltenia” (Consilii Judetene / Primarii de municipii și orase)
ReprezentanŃa Registrului Urbaniștilor din România – Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” a colaborat în permanență cu autoritățile
administrației publice locale din judetele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea,
cărora le-a transmis spre consultare și dezbatere Proiectul de norme orientative
de ocupare a terenurilor pe zone funcţionale și Normele de dimensionare pentru
terenuri și construcţii, centralizând răspunsurile primite.
În calitate de mebru al Comisiilor tehnice de urbanism și amenajarea
teritoriului, care funcționează la nivelul Consiliului Județean Dolj și al Primariei
Craiova, am participat la ședintele în care au fost analizate, în vederea aprobării,
documentații de urbanism de tip P.U.G., P.U.Z. si P.U.D. În calitate de membru am
participat la ședințele Comisiei de sistematizare a circulaţiei, care functionează în
cadrul Primăriei Craiova.
La solicitarea Primăriei Craiova s-au facut nominalizări pentru grupul de
lucru constituit în vederea redactării regulamentelor de urbanism pentru
amplasarea construcțiilor provizorii și a mijloacelor de publicitate în municipiul
Craiova. Am participat la aceste grupuri de lucru alături de specialiștii
nominalizați, făcând propuneri privind aceste regulamente de urbanism.
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Relația cu Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala “Oltenia”și alte organizații și
asociații profesionale
În relația cu O.A.R. – Filiala Oltenia, in cursul lunii iulie 2013 reprezentanța
Registrului Urbaniștilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
a parcipat la organizarea, la Craiova, a Anualei de Arhitectura 2013. Cu ocazia
acestui eveniment dl. prof.dr. arh. Radu Radoslav, reprezentantul Biroului
Teritorial Timișoara a jurizat proiectele intrate în competiție și a oferit din partea
Registrului Urbaniștilor din Romania un premiu, constând în colecția revistei
Urbanismul – serie nouă.
Colaborarea cu O.A.R. – Filiala Oltenia a vizat și participarea la toate
întâlnirile profesionale de la sediul O.A.R. Oltenia, în care au fost analizate
proiecte ale Primăriei Craiova lansate pentru execuție și documentații de
urbanism supuse dezbaterii publice în anul 2013.
Pentru că în anul 2013 Conferința Națională A.P.U.R. a marcat reluarea
activitățiiAsociației Profesionale a Urbaniștilor din România, au fost transmise
specialiștilor cu drept de semnătură din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia
documentele relevante în această privință: Invitația la Conferința Națională
A.P.U.R. in iunie 2013, Statutul A.P.U.R., Lista membrilor A.P.U.R. aflați în evidență
în 2013, Componența Comitetului Director, a Comisiei de cenzori si a Colegiului de
onoare A.P.U.R., modalitatea de plată a cotizației anuale pentru membrii A.P.U.R.
și Newsletter-ul A.P.U.R. aferent lunii decembrie 2013.
De-a lungul anului 2014, activitatea a fost structurată după cum reiese din
rândurile de mai jos.
ORGANIZATORIC
În cursul anului 2014 a fost actualizată baza de date a specialiștilor cu drept
de semnătură din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, informații care au
fost postate pe site-ul Registrului Urbaniștilor din România la secțiunea: Biroul
Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest. Comparativ cu anul 2013
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numărulspecialiștilor cu drept de semnătură din județele Dolj, Gorj, Mehedinți,
Olt și Vâlcea era aproape neschimbat, iar în cursul anului 2014 nu au mai
dobândit drept de semnătură specialiști din aceste județe. Și în acest an numărul
foarte mic al specialiștilor cu drept de semnătură din domeniile conexe a fost
semnalat.
RELATIA CU SPECIALISTII CU DREPT DE SEMNATURA ATESTATI DE R.U.R. DIN
REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST „OLTENIA”
Reprezentanta Registrului Urbaniștilor din Romania – Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest „Oltenia”, în cursul anului 2014, a asigurat reprezentarea în
teritoriu a Registrului Urbaniștilor din România, transpunând hotărârile Consiliului
Superior al R.U.R. în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest „Oltenia”. Astfel au fost
transmise specialiștilor cu drept de semnătură toate comunicatele Consiliului
superior al R.U.R., care consemnau problemele analizate în ședințele lunare
desfășurate la București.
O preocupare permanentă a fost informarea specialiștilor cu drept de
semnătură în legătură cu ultimele noutăți legislative din domeniul amenajării
teritoriului si urbanismului, intrate in vigoare in cursul anului 2014. S-au transmis
următoarele acte legislative:
1. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată în
Monitorul Oficial - Partea I, nr. 749 din 03.12.2013, act normativ cu impact
în activitatea profesională în domeniul urbanismului și amenajării
teritoriului;
2. Directiva 2013/55/EU privind transpunerea dispozițiilor referitoare la
profesii reglementate sectorial – prevederi legate de recunoașterea
profesionala a arhitecțilorurbaniști;
3. Decizia nr. 461 din 14 noiembrie 2013, referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 56, alin (7) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismului.
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4. Ordinul nr. 119 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de
igiena si sănătate publică, privind mediul de viață al populației
5. Legea nr. 281 / 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003,
privind transparența decizională în administrația publică;
6. Ordinul nr. 456 din 01.04.2014, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, pentru aprobarea procedurilor de control al statului
la autoritățile administrației publice locale/județene, privind respectarea
prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism si a autorizațiilor
de construire / desființare;
7. Ordonanța de urgenta nr. 22 – 2014 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 50 – 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de Construcții;
8. Ordinul nr. 835 / 2014, privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului
dezvoltării 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 cetățenii 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;
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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;
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
Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 7 / 2011, pentru modificarea si
completarea Legii nr. nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului.
În cadrul acțiunii de dezbatere publica si consultare, lansata de Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, au fost transmise Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, atât către specialiști cu drept de semnătură din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, atestați de R.U.R. cat și către funcționarii din
administrația publica de la nivelul Primăriilor si Consiliilor Județene, solicitând-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.
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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-Conferința de Arhitectura si Antreprenoriat – GIS 2014, organizata de
Abplus Events in parteneriat cu O.A.R.in perioada 7-8 .04.2014, la
Bucuresti;
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
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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;
• 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 .
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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.
RELATIA CU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA CARE ISI DESFASOARA
ACTIVITATEA IN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI SI URBANISMULUI
(CONSILII JUDETENE / PRIMARII DE MUNICIPII SI ORASE)
Reprezentanța 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
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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.
Specialistilor cu drept de semnatura, atestati de R.U.R. , din judetul Dolj leau 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.
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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”.

RELATIA CU ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA “Oltenia” SI ALTE
ORGANIZATII ȘI ASOCIATII PROFESIONALE
Reprezentanța 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 dlui 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.
Reprezentanța 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
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secolului XXI, pentru a fi distribuite la punctele de lucru din judetele Dolj, Gorj, Olt
si Mehedinti.
Reprezentanța 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.
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• Newsletter-ul de primavara al Asociatiei Profesionala a Urbanistilor din
Romania, care cuprinde prezentarea activitatilor asociatiei in perioada
ianuarie-aprilie 2014;
• 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.;
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• 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.:
• 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.
În 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
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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;
• 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.
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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.
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
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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 Județean Dolj, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară – Zona Metropolitană Craiova şi Agenția pentru Dezvoltare
Regională SV Oltenia care se va concretiza într-o strategie care va conține proiecte
specifice adresate comunității ce urmează să fie implementate până în anul 2030.
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
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corespunzatoare si care fac dovada achitarii tarifului pentru exercitarea dreptului
de semnatura.
In perioada 27.02. – 18.03.2015, ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din
Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” a informat specialistii in
urbanism din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, transmitand prin
intermediul postei electronice urmatoarele materiale legate de practica in
domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului:
• AnunŃul Comisiei de examinare, privind data sesiunii de examinare/atestare
- 31.03.2015, ora 12;
• Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr.
137 din 09.03.2015, legat de problemele analizate in sedinta Consiliului
Superior R.U.R. din 26.02.2015, asigurand astfel transpunerea hotararilor
Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania la nivelul
Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”;
• AnunŃul din partea AsociaŃiei Profesionale a Urbanistilor din Romania
pentru: CITIES SAVE THE WORLD 2015, eveniment care se va desfasura
intre 19 – 23 octombrie sub egida ISOCARP2015, cu tema : CITIES SAVE THE
WORLD – LET’S REINVENT PLANNING;
• Constant au fost transmise
www.eurourbanism.ro;

informatiile
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:

• AnunŃul privind inscrierea si participarea la forumul CITIES OF TOMORROW
– editia a-III-a, organizata de Camera de Comert si Industrie RomanoGermana, cea mai importanta intalnire din Romania dintre business,
arhitectura si administratie care are ca tema : “MOBILITY”;
• AnunŃul privind inscrierea si participarea la 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” ,
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CONSILIUL SUPERIOR
eveniment organizat in perioada 13-15 mai 2015 la sediul sucursalei INCERC
Bucuresti;
• Anunțul A.N.F.P. pentru ocuparea postului de arhitect șef al Municipiului
Sighișoara;
In vederea reducerii stocului de reviste Urbanismul - Seria noua - numere
mai vechi, s-a propus Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania
sa se ofere cu titlu gratuit, cate un set din stocul disponibil de reviste Urbanismul Serie Noua urmatoarelor institutii publice:
• Institutia Arhitectului sef de judet din judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si
Valcea, care functioneaza la nivelul Consiliilor Judetene;
• Agentia Regionala de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
• Liceul de Arta “Marin Sorescu” din Craiova, in care functioneaza o clasa cu
specializarea arhitectura;
• Universitatea din Craiova - Facultarea de Horticultura - Sectia Peisagistica.
Cele 8 seturi de reviste din stocul existent au fost transportate la Craiova
iar apoi au fost distribuite destinatarilor fara cheltuieli suplimentare de transport
si expeditie.
Deoarece Filiala O.A.R. Oltenia a lansat un concurs de idei pentru
amenajarea unui spatiu public din zona istorica a Municipiului Craiova - PiaŃeta
din zona Bisericii Sf. Ilie, concurs sprijinit de O.A.R. Central, care ofera proiectelor
castigatoare un fond de premiere de 37 000 lei, s-a propus ca autorii primelor 3
proiecte selectionate in competitie, sa fie premiati cu ultimul numar al Revistei
Urbanismul -Serie Noua, care are ca tema spatiile publice: “Va plac spatiile
publice?” Revistele vor fi oferite cu ocazia premierii castigatorilor acestui concurs,
eveniment care s-a desfășurat in data de 21 martie 2015.
Cu ocazie acestui concurs de idei, ReprezentanŃa Regiunii de Dezvoltare
Sud-Vest “Oltenia” a lansat catre Filiala O.A.R. Oltenia si catre Filiala U.A.R.
Oltenia, un apel de solidaritate in actiunea comuna de protejare a fondului
construit cu valoare istorica, actiune care are ca scop - regenerarea urbana a
zonelor istorice.
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Datorita unui termen foarte scurt de derulare a concursului iniŃiat de Filiala
O.A.R. Oltenia, desfasurat intre 17 februarie - 17 martie 2015, cu festivitate de
premiere in 21 martie 2015, ReprezentanŃa R.U.R. Regiunea de Dezvoltare SudVest “Oltenia” nu s-a putut implica alaturi de Filiala O.A.R. in organizarea acestui
concurs.
In perioada 12.03 – 14.03.2015 am participat la Conferinta URBAN
CONCEPT – editia a-XV-a, care prin tematica prelegerilor, sustine Dezvoltarea
urbana moderna in Romania.
De asemenea in calitate de membru al Comisiei de Sistematizare a
Circulatiei Rutiere, din cadrul Primariei Craiova, am participat la sedinta din luna
februarie, in care s-au analizat solicitarile si propunerile supuse analizei Comisiei
pentru rezolvarea problemelor de trafic auto/pietonal din Municipiul Craiova.
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. De aceea au fost transmise toate materialele legate de Agenda Adunarii
Generale A.P.U.R. din 20 martie 2015, precizand conditiile si modalitatea de
inscriere pentru a participa la acest eveniment.
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.
Dupa o experienta de 4 ani, am speranta ca in anul 2015 se vor pune bazele
Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” , care isi va putea
desfasura activitatea independent, inscriindu-se in lista Birourilor teritoriale care
functioneaza deja, coordonand astfel activitatea desfasurata in domeniul
amenajarii teritoriului si urbanismului la nivelul profesionistilor si autoritatilor
administratiei publice de specialitate.
04.05.2015
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional R.U.R. - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
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