CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 29.06 – 18.07.2012
Referitor la activitatea desfasurata in perioada 29.06.2012 – 18.07.2012 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. Pentru o informare corecta a specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, s-a transmis Comunicatul nr. 505 din 02. 07. 2012
emis de Consiliul Superior al R.U.R., comunicat postat pe site-ul R.U.R., care a
rezumat principalele probleme aflate in atentia Consiliului Superior R.U.R.;
2. La solicitarea D-lui Prof. dr. arh. Stefan Scafa - Udriste, membru titular in Consiliul
Superior R.U.R., s-a retransmis 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 anul universitar 2012 – 2013 pentru:
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.
3. In data de 05.07.2012 am participat la sedinta O.A.R. Filiala “Oltenia” care a vizat
intalnirea arhitectilor din municipiul Craiova cu Arh. Sef din Primaria Craiova, D-l
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arh. Mircea Diaconescu , care a transmis proiectantilor observatiile frecvente
aparute la documentatiile inaintate spre autorizare.
S-au facut observatii referitoare al intentia actualilor edili din Primaria Craiova
de a pune in aplicare Regulamentul privind cromatica cladirilor, regulament aprobat
de Consiliul Local din legislatura trecuta, dar care nu a avut girul O.A.R. Filiala
“Oltenia” si nu a primit viza de legalitate din partea Prefecturii Dolj.
In cadrul intalnirii s-a exprimat protestul arhitectilor din O.A.R. Filiala Oltenia,
referitor la semnarea de catre Primaria Craiova a parteneriatului cu Consiliul
Judetean Dolj privind derularea proiectului “Master planul privind gestionarea
deseurilor din judetul Dolj”, care propune transportul deseurilor menajere din tot
judetul Dolj la Depozitul de deseuri Craiova, obiectiv aflat pe malul raului Jiu, in
imediata vecinatate a zonei de agrement “Parcul Tineretului” care va deveni aquapark, conform listei de investii a Primariei Craiova.
Arhitectii craioveni in nenumarate randuri si-au exprimat protestul fata de
amplasamentul Depozitului de deseuri de la Mofleni – Craiova, propunand
reamplasarea depozitului intr-o zona care sa nu afecteze colectivitatile umane. Acest
protest urmeaza a fi inaintat Primariei Craiova.
Deoarece Primaria Craiova a demarat refacerea Planului Urbanistic General al
Municipiului Craiova, la nivelul O.A.R. Filiala “Oltenia” s-a lansat proiectul: “O idee
pentru noul P.U.G. Craiova”, proiect adresat in aceasta faza arhitectilor din Craiova,
urmand ca ulterior aceasta actiune sa fie adresata tuturor cetatenilor din Municipiul
Craiova, in cadrul dezbaterilor publice care vor fundamenta noul P.U.G. Craiova.
4. Referitor la Concursul de solutii “Reorganizarea si amenajarea spatiului public central
din Municipiul Ramnicu Valcea” finalizat cu comunicarea rezultatelor catre finalisti in
data de 26 iunie 2012, conform materialelor postate pe site-ul O.A.R. va comunic
urmatoarele:
- Organizatorul concursului a fost Ordinul Arhitectilor din Romania in parteneriat cu
Filiala teritoriala Sibiu-Valcea a O.A.R.;
- Promotorul concursului a fost : Primaria Municipiului Ramnicu-Valcea;
- Juriul concursului a inclus alaturi de arhitecti membri ai Ordinului Arhitectilor din
Romania, pe D-l conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin Florescu, ca membru titular
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al juriului Faza I, ca reprezentatant al Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion
Mincu” Bucuresti, fara precizarea apartenentei la Conducerea Consiliului Superior
al Registrului Urbanistilor din Romania, in calitate de membru supleant;
- In Anexa 2 – Regulament privind Concursul de solutii “Reorganizarea si
amenajarea spatiului public central din Municipiul Ramnicu Valcea” se precizeaza
la art. 2.1.2. obligativitatea participarii unui architect cu drept de semnatura,
atestat de O.A.R., in colectivele inscrise la concurs;
- Art. 2.1.3. din Regulament recomanda constituirea de echipe mixte de specialisti:
urbanist, peisagist, designer, inginer drumuri si poduri, fara a se face referire la
specialist cu drept de semnatura atestat de R.U.R.
- Ca o remarca la modul in care s-a organizat acest concurs, trebuie subliniat ca
tema concursului, care viza amenajarea unui spatiu public (design urban) se
adresa in primul rand urbanistilor si concursul trebuia organizat in parteneriat cu
Registrul Urbanistilor din Romania si Ordinul Arhitectilor din Romania;
- Deoarece in randul spacialistilor cu drept de semnatura pentru documentatii de
urbanism, atestati de R.U.R. exista un numar insemnat de arhitecti membrii
O.A.R., pentru ca in viitor Registrul Urbanistilor din Romania sa fie un partener
principal in organizarea concursurilor pentru amenajarea spatiala a cadrului
construit, concursuri adresate urbanistilor si arhitectilor, se impune incheierea
unui protocol cu O.A.R. in gestionarea concursurilor de acest tip. In juriile
desemnate pentru aceste concursuri trebuie sa se regaseasca reprezentanti ai
R.U.R., alaturi de reprezentanti ai O.A.R.
- In colectivele inscrise la concursurile pentru amenajarea spatiala a cadrului
construit trebuie sa existe obligativitatea participarii specialistilor cu drept de
semnatura atestati de R.U.R.
5. 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.
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Arh. Nicoleta Parvanescu
Nr. notificari operator date cu caracter personal: 23074; 23075; 23076; 23077; 23399; 23633

Acest e-mail si orice anexe constituie o corespondenta confidentiala pentru uzul exclusiv al
destinatarului(lor) sus-indicat(i).Daca nu sunteti destinatarul indicat, prin prezenta va notificam ca orice
divulgare, copiere, distribuire a sau actiune intemeiata pe continutul acestor informatii este strict interzisa
si poate fi sanctionata potrivit legii. Daca ati primit din eroare acest mesaj, va rugam informati de indata
expeditorul, telefonic sau prin e-mail de raspuns, si apoi stergeti acest mesaj din sistemul dumneavoastra.
Nu raspundem pentru transmiterea necorespunzatoare, incompleta sau intarziata a informatiilor
continute in acest mesaj. Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenŃie şi
de opoziŃie, 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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