CONSILIUL SUPERIOR

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE 25.06 2015 – 24.09. 2015
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”, arondata Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu
sediul la Timisoara, in perioada 25.06 – 24.09. 2015, prin activitatea desfasurata a
urmarit sustinerea activitatii profesionale a specialistilor cu drept de semnatura din
judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, in parallel colaborand 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” in perioada 25.06 – 24.09. 2015 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, prin intermediul postei electronice
urmatoarele materiale:
1.
Anunţul pentru sesiunea de admitere la FACULTATEA DE URBANISM, din
Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, singura facultate din
România care organizează:
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile dumneavoastra de a fi
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a) Licență în domeniul URBANISM (4 ani/240credite), pentru
specializările:
Proiectare și Planificare Urbană (4 ani / 240 credite),
Amenajarea și Planificarea Peisajului (4 ani / 240 credite),
Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu (3 ani / 180 credite)
b) Programe masterale de tip Bologna, acreditate ARACIS, recunoscute
la nivel european, precum și de Registrul Urbaniștilor din România (RUR),
pentru acordarea dreptului de semnătura, respectiv:
- Proiectare Urbana
- Peisaj si Teritoriu
- Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
- Management Urban pentru Orașe Competitive
- Mobilitate Urbană
- Urbanism și Politici Publice - organizat in parteneriat de Facultatea de
Urbanism, UAUIM cu Facultatea de Știinţe Politice din SNSPA).
- Dreptul Urbanismului şi al Planificării Teritoriale – program în limba
franceză – organizat de Facultatea de Drept din Universitatea București în
colaborare cu Facultatea de Urbanism din UAUIM, Universite Paris 1
Pantheon- Sorbonne (Franţa), Universite Louvain-La-Neuve (Belgia).
2.
S-au transmis principalele informatiile postate pe site-ul www.
eurourbanism.ro, legate de activitatea administratiilor publice locale in domeniul
amenajarii teritoriului si urbanismului;
3.
La capitolul noutati legislative, pentru informarea specialistilor cu drept de
semnatura privind ultimele acte legislative s-au transmis:
a) Legea nr. 200/2004, privind recunoasterea diplomelor si calificarilor
profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu ultimile modificari
introduse prin O.G. nr.43/2015;
b) Legea nr. 177 din 30.06.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995, privind calitatea in constructii;
4.
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, care se vor desfasura pana la sfarsitul anului 2015. Astfel s-au
transmis invitatiile si formularele de inscriere la urmatoarele evenimente:
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a) Expo-Conferinta de Arhitectura si Antreprenoriat – RIFF 2015, organizata de
Abplus Events in parteneriat cu O.A.R., la Bucuresti, in perioada 26 - 27 .10.2015,
manifestare care se plaseaza in topul evenimentelor de arhitectura din Romania;
b) Conferinta de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura,
urbanism si dezvoltare teritoriala, editia a-X-a, 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, la Bucuresti in data de 16. 10. 2015.
5. S-a transmis Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din
Romania nr. 445 din 01.08.2015, legat de problemele analizate in sedinta Consiliului
Superior R.U.R. din 30.07.2015, asigurand astfel transpunerea hotararilor Consiliului
Superior al Registrului Urbanistilor din Romania la nivelul Regiunii de Dezvoltare SudVest “Oltenia”;
6.
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 din lunile iulie, august si
septembrie, in care au fost analizate documentatii de urbanism si amenajarea
teritoriului pentru avizare. De asemenea in calitate de membru al Comisiei de
Sistematizare a Circulatiei din cadrul Primariei Craiova, am participat la sedinta din
luna august in care au fost analizate solicitarile centralizate la Serviciul de
Administrare si Monitorizare Transport Public Local si Siguranta Circulatiei.
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.

23.09.2015
Arh. Nicoleta Parvanescu
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