CONSILIUL SUPERIOR

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA 01.01.2017– 31.03 2017
Activitatea desfasurata de ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din
Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, in perioada 01.01. –
31.03.2017, a urmarit urmatoarele aspecte:
1. Relatia cu specialistii cu drept de semnatura atestati de R.U.R. din
judetele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea
2. Relatia cu organizatii si asociatii profesionale (in principal O.A.R. si
A.P.U.R.), cu alte institutii publice si agenti economici interesati de activitatea de
urbanism si amenajarea teritoriului.
3. Relatia cu autoritatile publice locale
Activitatea ReprezentanŃei Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea
de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, derulata pe aceste paliere a folosit mijloace de
comunicare on-line (posta electronica), comunicare telefonica, corespondenta
postala, intalniri directe.
1. Relatia cu specialistii cu drept de semnatura atestati de R.U.R. din
judetele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea
2. Relatia cu organizatii si asociatii profesionale (in principal O.A.R. si
A.P.U.R.), cu alte institutii publice si agenti economici interesati de activitatea
de urbanism si amenajarea teritoriului.
Inceputul de an 2017 a coincis cu reactualizarea bazei de date a
specialistilor cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si
Valcea (date de contact - adresa electronica si postala, numar telefon, precizari
privind modalitatile de desfasurare a activitatii profesionale, situatia achitarii
tarifului pentru exercitarea dreptului de semnatura pentru documentatiile de
urbanism intocmite in cursul anului 2016).
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.

1

CONSILIUL SUPERIOR
In urma acestei actiuni, situatia evidentei specialistilor atestati de RUR
pentru exercitarea dreptului de semnatura la elaborarea documentatiilor de
urbanism si amenajarea teritoriului, din judetele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si
Valcea la inceputul anului 2017 este urmatoarea:
Situatia evidentei specialistilor cu drept de semnatura atestati de R.U.R.
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” - la 01. 01. 2017
arhitecti
urbanisti
Conductori
Domenii
arhitecti
conexe
Judetul DOLJ
21
2
Judetul GORJ
3
3
1
Judetul
6
2
MEHEDINTI
Judetul OLT
7
1
Judetul VALCEA
12
5
TOTAL
49
8
3
3
63
Numeric, pentru ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” aceasta situatie centralizatoare ,
este in ultimii ani neschimbata, avand in vedere urmatoarele aspecte: decese ,
specialisti noi atestati R.U.R. in anul 2016, sau mutarea in alte judete a
specialistilor atestati R.U.R.
Referitor la situatia specialistilor atestati R.U.R. pentru domeniile conexe, in
ciuda apelurilor lansate catre colegii ingineri (care participa la elaborarea
documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului), de a se inscrie la
sesiunile de examinare pentru dobandirea dreptului de semnatura pentru
documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului – sectiunea Domenii
conexe, in judetele Dolj, Gorj si Olt nu exista specialisti atestati R.U.R. pe
domenii conexe. In Comisiile Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din
cadrul Consiliul Judetean Dolj si de la Primaria municipiului Craiova, am solicitat
ca documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului intocmite de
specialisti care nu sunt atestati R.U.R. sa fie insusite de catre specialisti atestati
R.U.R. pe domenii conexe.
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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Pentru o informare corecta a specialistilor atestati R.U.R. din judetele Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea s-au transmis electronic ultimele noutati
legislative aparute la sfarsitul anului 2016:
- Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – cu
aplicare din 27.12.2016
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Textul actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza
actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, până la 27 decembrie 2016 pentru Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii si pentru Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
In conditiile in care aceste modificari legislative au intrat in vigoare fara
publicarea Normelor metodologice de aplicare, au aparut foarte multe intrebari
transmise de specialistI atestati R.U.R. si functionari publici din serviciile de
urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliilor Judetene Dolj, Gorj si
Olt (judetele cu care am cele mai multe contacte) si Primaria Municipiului
Craiova, intrebari legate de amendamentele aparute in Ordonanţa de urgenţă
nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii – cu aplicare din 27 .12.2016.
La aceste intrebari ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” nu are competenta formularii
raspunsurilor.
Din partea ReprezentanŃei Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea
de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” a fost lansata catre Filiala O.A.R. Oltenia
propunerea de a organiza o dezbatere comuna cu arhitectii si specialistIi atestati
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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R.U.R. la care sa fie invitati si reprezentanti ai autoritatilor publice locale si
judetene: Dl. Arhitectul-sef Radu Pappa de la Consiliul Judetean Dolj si D-ra
Arhitect–sef Gabriela Miereanu de la Primaria Municipiului Craiova precum si
reprezentanti ai Inspectoratului Judetean in Constructii Dolj – Inspectoratul
Regional in Constructii Sud-Vest Oltenia, pentru a lamuri aspecte legate de
aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 100/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii – cu aplicare din 27 .12.2016. Aceasta propunere nu a gasit pana la
aceasta data o finalizare impreuna cu partenerul, Filiala O.A.R. Oltenia.
Primul trimestru al anului 2017 a debutat cu lansarea invitatiilor pentru
participarea la evenimentele care se vor organiza in primele luni ale anului
2017, avand ca tematica urbanismul si amenajarea teritoriului si la care institutia
Registrului Urbanistilor din Romania este partener. Astfel au fost transmise
electronic, in mod repetat, invitatiile si conditiile de inscriere pentru participarea
specialistilor atestati R.U.R. interesati, la urmatoarele evenimente:
SHARE BUCHAREST 2017 INTERNATIONAL ARCHITECTURE AND
ENGINEERING FORUM, Editia a-X-a, organizata de ABPLUS Events , in
perioada 21 – 22 martie 2017, la Bucuresti, cu sectiunile: INGLASS 2017,
IGLOO TALKS 2017, GIS 2017, CONTRACTOR 2017 SI LAUD 2017, la care
R.U.R. este partener; am participat la prezentarile sustinute in cadrul
Sectiunii LANDSCAPE URBAN DESIGN 2017;
CONFERINTA NATIONALA URBAN CONCEPT - editia a-XVII-a, organizata de
“Oameni si Companii” in perioada 9 – 11 martie 2017 la Sinaia, eveniment
la care m-am inscris sa particip, deoarece consider ca acest eveniment are
o importanta de deosebita reunind specialisti, autoritati publice locale si
centrale, institutii publice. Din motive financiare nu am putut participa.
Conferintele Internationale despre Constructii Sustenabile si Eficienta
Energetica EURO-Constructii / EURO-Fereastra – editia a-VI-a, organizate
de Redactia Agenda Constructiilor, pe data de 23 mai 2017 la Bucuresti;
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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ATELIERUL dedicat PLANIFICARII URBANE SI SUBTERANE, organizat in cadrul
Saptamanii Planificarii Managementului Subteranului Urban, organizat in
perioada 13 – 16 martie 2017, la Bucuresti, in cadrul proiectului SUBURBAN (TU1206) din cadrul Actiunii COST – invitatie lansata de Asociatia
Profesionala a Urbanistilor din Romania;
Conferinta Cities of Tomorrow, editia a-V-a, eveniment de top ce reuneste
mediul de afaceri cu administratia locala si centrala, arhitecti, urbanisti si
societatea civila din Romania, organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, la 28 martie 2017, la Bucuresti. Desi am participat la 2
editii anterioare ale Conferintei Cities of Tomorrow, apreciind aceasta
manifestare pentru varietatea bogata de prezentari, mese rotunde
interactive, prezentari de solutii de dezvoltare urbana, la care participa
specialisti consacrati din tara si strainatate, regret ca la editia din acest an,
din motive financiare nu am putut participa.
WORHSHOP International de proiectare urbana The Urban River Corridors
of Bucharest, organizat de Universitatea Tehnica din Deft, Olanda, in
parteneriat cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”
Bucuresti , AMS Amsterdam Institut for Advanced Metropolitan Solutions,
revista Zeppelin, Ordinul Arhitectilor din Romania si Asociatia La Firul Ierbii,
la Bucuresti, in perioada 5-10 martie 2017.
Din partea A.P.U.R s-a transmis calendarul evenimentelor internationale
organizate in anul 2017:
Editia a –VI-a Le Notre Landscape Forum, care se va desfasura la Freising
Weihenstephan , Germania in perioada 16 – 20 mai 2017;
Conferinta pe teme de urbanism si planificare a peisajului “URBAN
DENSIFICATION – THE CHALLENGE FOR OPEN SPACE” organizata de TU
Wien, cu termennul limita de inregistrarea participarii la Conferinta
08.09.2017
Din partea Biroului Teritorial RUR Regiunea de Dezvoltare Vest s-au
transmis informatii despre Seminarul ESPON “Revealing territorial potentials
and shaping new policies – Contribution to the post – 2020 - Coesion policy
debate”, care va avea loc in Malta (La Valletta) in perioada 24 – 25 mai 2017.
-

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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Periodic s-a transmis Newsletter-ul Administratie.ro si Raportul Digital al
Comunitatii de Urbanism , postate pe site-ul Administratie.ro.
Lunar au fost transmise electronic specialistilor atestati R.U.R.,
Comunicatele Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 41
din 16.01. 2017 si nr. 152 din 02.03.2017, postate pe site-ul R.U.R.
In relatia cu viitorii specialisti atestati R.U.R. pentru dreptul de
semnatura (telefonic, folosind posta electronica si direct), s-au transmis
informatii legate de inscrierea in stagiul profesional sau la sesiunile de
examinare pentru obtinerea dreptului de semnatura. Deoarece monitorizarea
actiunii de inscriere a tinerilor absolventi in stagiul profesional sau la sesiunile
de examinare pentru obtinerea dreptului de semnatura se face la nivelul
Biroului Teritorial R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare Vest, nu am evidenta
acestor inscrieri.
Pentru a monitoriza achitarea tarifului pentru exercitarea dreptului de
semnatura de catre specialistii atestati R.U.R. din judetele Dolj, Gorj, Olt,
Mehedinti si Valcea, a fost transmisa electronic solicitarea ca dovada achitarii
tarifului prin virament bancar sau mandat postal sa fie transmisa la
compartimentul de Contabilitate din cadrul R.U.R. Bucuresti, pentru emiterea
facturii pentru tarifele incasate. De asemenea pentru ca plata tarifului pentru
exercitarea dreptului de semnatura sa fie corecta, a fost retransmisa
Hotararea Consiliului Superior al R.U.R. nr. 195 din 14.04.2016, prin care s-au
modificat aceste tarife, pe categorii de documentatii de urbanism si
amenajarea teritoriului.
3. Relatia cu autoritatile publice locale
La solicitarile primite din partea Consiliilor Judetene Dolj, Gorj si Olt,
privind nominalizarile Registrului Urbanistilor din Romania pentru Comisiile
Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul acestor Consilii
Judetene, in conformitate cu ultimele reglementari din O.U.G. nr.100 /2016,
au fost facute consultari cu specialistii atestati R.U.R. interesati sa fie membri
in aceste comisii si care prin competenta profesionala si probitatea morala
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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sunt garantul nominalizarilor iar pentru evitarea conflictelor de interese
calitatea de membru in CTUAT implica declaratii pe proprie raspundere a
specialistilor nominalizati.
Din partea ReprezentanŃei Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, au fost transmise catre Consiliile
Judetene Dolj , Gorj si Olt adresele cu nominalizarea specialistilor atestati RUR
pentru Comisiile Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul
Consiliilor Judetene respective.
Din partea functionarilor publici care activeaza in serviciile de urbanism
si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliilor Judetene Dolj , Gorj, Olt si din
Primaria Municipiului Craiova se solicita informatii privind organizarea la
Craiova a cursurilor de perfectionare continua de catre Registrul Urbanistilor
din Romania in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
Deoarece aceste cursuri vor fi dedicate functionarilor publici din serviciile de
urbanism si amenajarea teritoriului, care activeaza la nivelul Consiliilor
Judetene, Primariilor de municipii, orase si comune din judetele Dolj, Gorj si
Olt, Consiliul Judetean Dolj si-a manifestat disponibilitatea de a asigura spatii
pentru desfasurarea acestor cursuri. De asemenea sunt interesati de aceste
cursuri si functionarii publici cu atributii de arhitect sef din cadrul Consiliilor
Judetene Gorj si Olt.
Din partea functionarilor publici care activeaza in serviciile de urbanism
si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliilor Judetene Dolj , Gorj, Olt s-au
solicitat informatii privind Regulamentul de atestare R.U.R. pentru functionarii
publici cu atributii de arhitect-sef de judet / municipiu / oras, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare.
In perioada 01.01.2017 – 31.03. 2017 am participat la Comisiile Tehnice
de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dolj si
de la Primaria Municipiului Craiova, unde au fost avizate documentatii de
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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urbanism si amenajarea teritoriului si avizele de initiere pentru intocmirea
documentatiilor de urbanism, verificand pentru documentatiile supuse avizarii,
achitarea tarifului pentru exercitarea dreptului de semnatura de catre
specialistii intocmitori atestati R.U.R. Voi transmite ulterior lista
documentatiilor supuse avizarii in cadrul acestor comisii intrunite in lunile
ianuarie – martie 2017.
La sfarsitul lunii martie 2017, pentru a monitoriza achitarea tarifului de
exercitare a dreptului de semnatura pentru documentatiile de urbanism si
amenajarea teritoriului supuse avizarii / aprobarii au fost trimise adrese catre
Consiliile Judetene Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea si catre Primariile
municipiilor Craiova, Targu – Jiu, Slatina, Drobeta Turnu Severin si Ramnicu
Valcea, prin care se solicita lista documentatiilor de urbanism si amenajarea
teritoriului avizate/aprobate sau in curs de aprobare in cursul anului 2016 si in
lunile ianuarie – martie 2017. Raspunsurile care vor fi primite vor fi transmise
Biroului Teritorial R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare Vest si la compartimentul de
Contabilitate din cadrul Registrului Urbanistilor din Romania - Bucuresti.
Impreuna cu Filiala O.A.R. Oltenia si Primaria Municipiului Craiova,
reprezentata de Dl. arh. Mircea Diaconescu, in calitate de consilier al D-lui.
Primar interimar Mihai Genoiu, ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din
Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” a participat la
dezbaterile organizate in cursul lunii martie la sediul Primariei Craiova si la
sediul Filialei O.A.R. Oltenia, in vederea centralizarii propunerilor facute de
catre arhitecti si specialisti atestati R.U.R., pentru elaborarea Strategiei
integrate de dezvoltare si regenerare urbana a municipiului Craiova.

31. 03. 2017
Arh. Nicoleta Parvanescu
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.

8

