CONSILIUL SUPERIOR

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA IANUARIE – IUNIE 2016
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia”, in perioada ianuarie – iunie 2016 a mentinut in permanenta
contactul cu specialistii cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt
si Valcea prin intermediul postei electronice sau direct in cadrul intalnirilor
organizate la sediul O.A.R. Filiala Oltenia, la care ReprezentanŃa Registrului
Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” a fost partener.
Activitatea desfasurata de ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” a fost in concordanta cu atributiile
birourilor teritoriale ale Registrului Urbanistilor din Romania, sustinand activitatea
profesionala a specialistilor cu drept de semnatura din judetele arondate.
De asemenea s-a continuat colaborarea cu autoritatile publice locale pentru a
sprijini activitatea administratiei publice locale in domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului. S-a mentinut in permanenta contactul cu asociatiile profesionale
Ordinul Arhitectilor din Romania si Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania,
care numara printre membrii sai specialisti cu drept de semnatura atestati de R.U.R.
1. ORGANIZATORIC
La inceputul anului 2016 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. Desi s-au facut eforturi pentru a coopta specialisti din
domeniile conexe in vederea obtinerii dreptului de semnatura pentru a intocmi
documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului, semnalez la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud- Vest Oltenia existent unui numar foarte mic de specialisti cu drept de
semnatura din domeniile conexe.
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2. RELATIA CU SPECIALISTII CU DREPT DE SEMNATURA ATESTATI DE R.U.R.
DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST “OLTENIA”
Pentru a asigura reprezentarea in teritoriu a Registrului Urbanistilor din
Romania, prin transpunerea hotararilor Consiliului Superior al R.U.R. in Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest ”Oltenia”, ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” a transmis specialistilor cu drept de
semnatura toate comunicatele Consiliului Superior al R.U.R., care consemnau
problemele analizate in sedintele lunare desfasurate la Bucuresti: Comunicatele nr.
35 din 18.01.2016, nr. 142 din 24.02.2016, nr. 232 din 30.03.2016, nr. 296 din
18.04.2016, nr. 299 din 19.05.2016 si 494 din 28.06.2016.
Specialistii cu drept de semnatura au fost informatii in legatura cu ultimele
noutati legislative in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, aprobate in
perioada ianuarie- iunie 2016 transmitandu-se urmatoarele acte legislative aprobate
sau aflate in dezbatere publica:
1. Normele de aplicare a Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului publicate in Monitorul Oficial nr. 199 din 17.03.2016;
2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7 / 2016 privind unele masuri
pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura
transeuropeana de transport;
3. Modificarea si completarea Legii nr. 200 / 2004 cu privire la recunoasterea
diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Romania;
4. Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si a Legii nr.
50 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor, proiect de ordonanta lansat de M.D.R.A.P. pentru
dezbatere publica;
5. Pactul de la Amsterdam – convenit in cadrul reuniunii informale a
ministrilor UE responsabili pe probleme de urbanism, reuniune organizata
in Olanda, la Amsterdam in data de 30 mai 2016;
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6. La solicitarea Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania s-a
transmis specialistilor atestati R.U.R. invitatia de a formula pana la data de
12 mai 2016, observatii cu privire la propunerea de modificare si
completare a Hotararii de Guvern nr. 525 / 1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism;
7. Din partea ECTP – CEU s-au solicitat pana in data de 15 august 2016,
observatii formulate de specialistii atestati R.U.R. la materialele privind
“DOCUMENTUL CONSULTATIV PRIVIND COMPETENTELE PROFESIONALE IN
PLANIFICAREA SPATIALA”;
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia” a transmis calendarul evenimentelor anului 2016, in care s-au
dezbatut/ urmeaza sa se dezbata subiecte legate de urbanism si amenajarea
teritoriului, informand specialistii despre modalitatile de inscriere si participare
pentru:
- Editia a-XVI-a a Conferintei Nationale Urban Concept – Dezvoltare urbana
moderna in Romania – desfasurata in perioada 17 – 19 martie la Predeal;
- Editia a-IV-a a Conferintei CITIES OF TOMORROW, eveniment de top
organizat de Camera de Comert si Industrie Romano- Germana, ce a reunit
in data de 22 martie 2016 la Bucuresti, mediul de afaceri cu administratia
locala si centrala, arhitecti, urbanisti si societatea civila din Romania,
conferinta dedicata importantei dezvoltarii urbane si regionale in vederea
stimularii unei cresteri durabile, inteligente, factor cheie pentru
managementul eficient al oraselor;
- Editia a-XI-a a Conferintei de Cercetare in Constructii, Economia
Constructiilor, Arhitectura, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala, organizata
de Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii, Urbanism si
Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC, in data de 13 mai 2016 la
Bucuresti, avand ca tema: ”Cercetari integrate pentru orase reziliente,
confortabile si sigure”;
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- Editia a-XII-a a Conferintei de Cercetare in Constructii, Economia
Constructiilor, Arhitectura, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala, organizata
de Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii, Urbanism si
Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC, intre 22 – 23 septembrie
2016 la Bucuresti, avand ca tema: ”Excelenta in cercetarea din ingineria
seismic si actiunile climatice”;
- Conferinta Inspirationala, internationala despre viitor in arhitectura si
urbanism care s-a desfasurat la Bucuresti in data de 13 iunie 2016,
organizata de O.A.R. in cadrul Expo-Conferintelor de Arhitectura INGLASS si
LAUD desfasurate la Bucuresti in data de 14 iunie 2016;
- Expoconferinta Internationala de Arhitectura “INGLASS 2016”, organizata
de Ordinul Arhitectilor din Romania in parteneriat cu Abplus Events, la
Bucuresti, in data de 14 iunie 2016;
- Expoconferinta Internationala de Arhitectura “LAUD 2016”, eveniment
adresat arhitectilor, urbanistilor si peisagistilor, organizat la Bucuresti in
data de 14 iunie 2016 de Ordinului Arhitectilor din Romania si AbplusEvents in parteneriat cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania,
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;
- Din partea Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania s-a transmis
invitatia pentru inscriere la prima editie a competitiei: “Distinctiile LAUD
2016” pentru proiectele de arhitectura peisagera, infrastructura urbana si
interventii in domeniul patrimoniului cultural;
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.
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S-au purtat discutii si cu specialistii indrumatori de stagiu, inainte de inaintarea
dosarelor la Biroul Teritorial R.U.R. de la Timisoara.
A fost transmis calendarul examenelor de admitere la Facultatea de Urbanism
din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” de la Bucuresti,
singura facultate din Romania care organizeaza licenta in domeniul URBANISM si
programe masterale de tip Bologna recunoscute la nivel European, precum si de
Registrul Urbanistilor din Romania, pentru acordarea dreptului de semnatura.
A fost popularizat ultimul numar al revistei “Urbanismul – Serie Noua nr. 20 –
editie realizata in memoria tinerilor arhitecti si urbanisti care si-au pierdut viata in
incendiul de la clubul “ COLECTIV” din Bucuresti, precizandu-se modalitatile de
achizitionare a acestei publicatii.
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.
Din teritoriu (judetele Dolj, Gorj si Olt) au venit solicitari pentru organizarea
unor cursuri de specializare pentru persoanele cu atributii in compartimentele de
urbanism care functioneza in cadrul primariilor de commune, personae care nu au
pregatirea necesara.
La inceputul lunii ianuarie s-a solicitat institutiei Arhitectului sef care
functioneaza la nivelul Consiliilor Judetene Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea si la
nivelul Primariilor resedinta de judet, situatia documentatiilor de urbanism si
amenajare a teritoriului avizate in cursul anului 2015. Raspunsurile primite au fost
redirectionate catre Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania pentru
verificarea achitarii tarifului pentru exercitarea dreptului de semnatura de catre
specialistii care au intocmit aceste documentatii.
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Aceasta solicitare urmeaza a fi lansata din nou in cursul lunii iulie 2016 pentru
monitorizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate in
primele 6 luni ale anului 2016.
La solicitarea Primariei Municipiului Dragasani s-a transmis o adresa prin care a
fost formulata pozitia Registrului Urbanistilor din Romania privind constituirea
grupului de lucru , conform prevederilor art. 11, alin. 3, litera b) din Legea nr. 185 /
2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
Relatiile Reprezentanţei Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia”cu administratiile locale s-au derulat prin intermediul
specialistilor atestati R.U.R. care fac parte din Comisiile tehnice de urbanism si
amenajarea teritoriului care functioneaza la nivelul Consiliului Judetean Dolj si la
nivelul Primariei Municipiului Craiova, comisii in cadrul carora au fost analizate
documentatii de urbanism de tip P.U.G. / P.U.Z. / P.U.D.
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.
Din partea M.D.R.A.P. s-au transmis specialitilor atestati R.U.R. informatii
legate de concursul de selectie organizat de M.D.R.A.P. privind participarea la
Conventia europeana a Peisajului de la Florenta, eveniment in cadrul caruia se va
decerna Premiul European al Peisajului, distinctie care poate fi atribuita autoritatilor
locale si regionale sau organizatiilor non-guvernamentale care au avut contributii
remarcabile la protectia, managementul sau amenajarea peisajului.
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.
Reprezentanţa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest “Oltenia”, in perioada ianuarie – iunie 2016 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.
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S-a transmis specialistilor atestati R.U.R. invitatia de participare si agenda
Adunarii Generale a Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania, care s-a
desfasurat la Bucuresti in data de 8 iulie 2016. S-au transmis precizari legate de
modalitatile de inscriere in A.P.U.R. si de plata cotizatiei anuale.
Specialistilor atestati R.U.R., in repetate randuri le-a fost transmisa Hotararea
Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 195 din 14 aprilie
2016, care a intrat in vigoare de al 1 iulie 2016, document prin care au fost
modificate tarifele de exercitare a dreptului de semnatura pe categorii de
documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si tarifele de
atestare, examinare, extindere a dreptului de semnatura si inscriere in Registrul
Urbanistilor din Romania.
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.

11. 07. 2016

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