CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 01.06 – 28.06.2012
Referitor la activitatea desfasurata in perioada 01.06.2012 – 28.06.2012 va transmit
lista actiunilor pe care le-am intreprins in aceasta perioada, actiuni care au vizat informarea
specialistilor cu drept de semnatura din judetele arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest
”Oltenia” :
1. S-a transmis catre specialistii cu drept de semnatura inscrisi in Registrul Urbanistilor
din Romania invitatia la cea de-a patra editie a Conferintei Nationale de Cercetare in
constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala,
avand ca tema : “Abordarile multi, inter si trans –disciplinare in urbanism si
arhitectura” , eveniment care se va desfasura la Bucuresti in data de 19 oct. 2012;
2. Pentru o informare corecta a specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, s-au transmis urmatoarele Communicate ale
Consiliului Superior al R.U.R. : nr. 304 din 03.05.2012 si nr. 389 din 05. 06. 2012,
comunicate postate pe site-ul R.U.R., care au rezumat principalele probleme aflate in
atentia Consiliului Superior R.U.R.;
3. Ca urmare a protocolului de colaborare semnat de Registrul Urbanistilor din Romania
cu Uniunea Arhitectilor din Romania, in vederea organizarii Bienalei Nationale de
Arhitectura, editia 2012 , au fost transmise catre toti specialistii cu drept de
semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, respectiv din judetele:
Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, invitatia de participare la Bienala Nationala de
Arhitectura Bucuresti 2012, precum si informatiile privind modalitatile de participare
la acest eveniment;
4. S-a transmis catre toti specialistii cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest “Oltenia” calendarul privind organizarea admiterii in cadrul Facultatii de
Urbanism din Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti pentru:
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I. PROGRAME DE LICENTA in domeniile:
1. Proiectare si planificare urbana;
2. Amenajarea si planificarea peisajului;
3. Urbanism si administratie publica Sibiu;
II. PROGAME MASTERALE in domeniile:
1. Proiectare urbana;
2. Peisaj si teritoriu;
3. Amenajarea teritoriului si dezvoltare regional;
4. Management urban pentru orase competitive ;
5. Mobilitate.
5. In vederea transmiterii catre autoritatile locale de la nivelul Consiliilor Judetene si a
Primariilor de municipii si orase din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, a
unei adrese din partea Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania,
referitoare la Legea 350 / 2001, respectiv O.U.G. nr. 7 / 2011 privind Comisia
tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, care trebuie sa functioneze la
nivelul Consiliilor Judetene, respectiv a Primariilor de municipii si orase, au fost
identificate datele de contact pentru destinatarii vizati folosindu-se informatiile
postate pe site-ul institutiilor respective, completate cu informatii obtinute
telefonic. Au fost identificate datele de contact pentru Consiliile Judetene de la
nivelul judetelor Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea cu actualizarea Presedintilor de
Consilii Judetene alesi in iunie 2012.
De asemenea au fost identificate datele de contact pentru primariile din
municipiile si orasele din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, cu
actualizarea primarilor alesi in iunie 2012.
6. In vederea expedierii prin posta a adresei mai sus mentionate au fost tiparite
adresele pentru cele 5 Consilii Judetene, respectiv pentru cei 5 Presedinti de
Consilii Judetene. De asemene s-au tiparit adresele pentru cele 40 de Primarii (10
municipii si 30 orase) , respectiv pentru cei 40 de primari, din municipiile si orasele
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judetelor Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea. Adresele tiparite au fost insotite de
lista adreselor postale de expeditie, pentru institutiile vizate.
7. In perioada 18.06 – 19.05. 2012 am participat la Conferinta Nationala de Arhitectura
GIS 2012, eveniment organizat sub patronajul O.A.R. care a reunit arhitecti de
renume mondial si care s-a desfasurat in Bucuresti.
8. In cursul lunii iunie 2012 am participat la Sedinta Comisiei Tehnice de la nivelul
Consiliului Judetean Dolj, unde au fost prezentate documentatii de urbanism in
vederea avizarii.
9. In aceasta perioada, specialistii cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest ”Oltenia” au fost informati telefonic sau prin email, privind modalitatile de
plata a tarifelor , dobandirea dreptului de semnatura si inscrierea in stagiu.

25.06.2012

Arh. Nicoleta Parvanescu
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