CONSILIUL SUPERIOR

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PERIOADA 29.05. – 24.06.2015
Reprezentanţa Registrului Urbanistilor din Romania, Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest “Oltenia”, prin intermediul postei electronice, in perioada 29.05. –
24.06.2015, a transmis specialistilor in urbanism din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti,
Olt si Valcea urmatoarele materiale:
- Invitatia in Aula Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti, la evenimentul de
lansare a noului volum semnat Jan Gehl & Birgitte Svarre – “Cum se studiază
viaţa urbană”, eveniment in cadrul caruia a fost proiectat filmul „The Human
Scale”, inspirat de activitatea biroului Gehl Architects;
- Invitatia si formularele de inscriere la cea de-a X - a editie a Conferintei de
cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si
dezvoltare teritoriala avand ca tema "Concepte si solutii inovative pentru
adaptarea la schimbarile climatice”, organizata de Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala
Durabila URBAN-INCERC pe 16 octombrie 2015 la sediul sucursalei INCERC
Bucuresti;
- Comunicatul MDRAP privind adoptarea “Declaraţiei de la Riga”
in cadrul reuniunii informală a miniștrilor responsabili cu coeziunea teritorială
și dezvoltarea urbană. Declarația de la Riga privind agenda urbană a Uniunii
Europene, alături de “Carta de la Leipzig privind orașele europene durabile”
(2007) și de “Declarația de la Toledo privind regenerarea urbană
integrată” (2010), marchează un moment important în domeniul amenajării
teritoriului și urbanismului european, construind un cadru comprehensiv de
acțiune, asumat de toți miniștri europeni de profil, pe baza căruia in urmatorii
ani se va dezvolta conținutul Agendei Urbane Europene și se vor identifica
prioritățile și acțiunile pentru implementare.
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi 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.
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In cadrul “Declaraţiei de la Riga” a fost subliniat rolul orașelor mici și mijlocii
în cadrul coeziunii teritoriale și în cadrul rețelei policentrice a sistemului urban,
aspect deosebit de important pentru România în condițiile în care 86% din
orașele din România au sub 50.000 de locuitori.
-

Au fost transmise in mod repetat, din partea Asociatiei Profesionale a
Urbanistilor din Romania, din partea ABplus Events și a Ordinului Arhitectilor
din Romania invitatiile la cea de-a VI-a editie a Expoconferintei
Internationale de Arhitectura INGLASS 2015 si la cea de-a III-a editie a
Expoconferintei Internationale de Arhitectura LAUD 2015, evenimente
organizate pe data de 24 iunie, la Crowne Plaza Hotel Bucuresti, unde se vor
reuni peste 250 de arhitecti cu drept de semnatura si urbanisti atestati RUR.

- Pentru a asigura transpunerea hotararilor Consiliului Superior al Registrului
Urbanistilor din Romania la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” a
fost transmis Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din
Romania nr. 381 din 28.05.2015, comunicat care rezuma problemele
dezbatute in sedinta Consiliului Superior R.U.R. din 28.05.2015;
- Din partea Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania a fost transmis
anuntul Primăriei Baia Mare care a lansat concursul de recrutare în vederea
ocupării a șapte funcții publice de execuție din cadrul Structurii Arhitectului
Șef.
- Din partea OAR Filiala Timiș si a Fundației Art Encounters s-a transmis invitatia
de participare la concursul de soluții pentru amenajarea unor spații din cadrul
clădirii Cazarmei U. Obiectivul concursului este găsirea de soluții privind
aducerea la stadiul de spațiu expozițional a unui număr de spații interioare și
exterioare din această locație care va gazdui prima ediție a Bienalei de Artă,
Timișoara
Art
Encounters
(3-31
octombrie
2015).
- Reprezentanta Registrului Urbanistilor din Romania - Regiunea de Dezvotare
Sud-Vest Oltenia a oferit diplome de excelenta si publicatii de specialitate,
elevilor si profesorilor indumatori de la Liceul de Arta “Marin Sorescu" din
Craiova, care au obtinut rezultate remarcabile la Olimpiadele Nationale de
ARTE VIZUALE - Sectiunea - Arhitectura si Sectiunea Design - Proiectare
ambientala
in
anul
scolar
2014
2015.
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Astfel elevul Nitu Sararu Andrei, care a obtinut Premiul I la Sectiunea
Arhitectura si indrumatorul d-l arh. Popescu Radu Gabriel au primit
diplome de excelenta si ultimul numar al Revistei Urbanismul - Serie Noua
nr. 18 - 2014 cu tema: Va plac spatiile publice? De asemenea si elevul
Dumitru
Andrei
Bogdan
care
a
obtinut
Premiul
III
la
Sectiunea Design - Proiectare Ambientala si indrumatorul, d-l prof. Preda Ion
au primit diplome de excelenta si ultimul numar al Revistei Urbanismul Serie Noua nr. 18 - 2014 cu tema: Va plac spatiile publice.
Pentru biblioteca Liceului de Arta Marin Sorescu a fost oferita
colectia de Reviste Urbanismul - Serie Noua.
- Constant au fost transmise
www.eurourbanism.ro;

informatiile

aparute

pe

site-ul

:

- A fost analizat dosarul de inscriere in stagiu profesional a d-rei arh. Adina
Calciu, facandu-se precizari privind modalitatile de efectuare a stagiului
profesional. S-a facut recomandarea de inscriere la viitoarea sesiune de
admitere la master in urbanism si amenajarea teritoriului, organizata in cntrele
universitare acreditate.
- Au fost transmise informatii legate de desfasurarea Festivalului de dezvoltare
urbana URBAN FEST, organizat de Reprezentanta Comisiei Europene in
Romania, sub patronajul Corinei Cretu, comisar European pentru politici
regionale, eveniment organizat la Bucuresti in perioada 16 – 21 iunie 2015.
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.

23.06.2015
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional R.U.R. - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”

Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile dumneavoastra de a fi
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.

3

