CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 16.11 – 12.12.2012

Referitor la activitatea desfasurata in perioada 16. 11. 2012 – 12. 12. 2012 va
transmit lista actiunilor pe care le-am intreprins in aceasta perioada:
1. In perioada 19 – 20. 11. 2012 am participat la 2 evenimente desfasurate in Bucuresti :
- Expo Conferinta de Arhitectura RIFF 2012 si
– Conferinta Contractor 2012, evenimente organizate sub patronajul O.A.R. si Abplus
events care au avut ca partener si Registrul Urbanistilor din Romania .
In dezbaterile din cadrul Conferintei Contractor 2012, dintre subiectele
dezbatute s-au detasat expunerile privind Provocarile pentru o dezvoltare durabila in
Romania si Viitorul planificarii spatiale strategice in context European, expuneri
sustinute de reprezentantul MDRT – D-na Director arh. Anca Ginavar si de
Presedintele Consiliului European al Urbanistilor D-na Dominique Lancrenon.
Deoarece printre participantii la acest eveniment s-a inregistrat un numar
redus de specialisti atestati R.U.R., folosind posta electronic, am transmis
specialistilor R.U.R. din Regiune Sud-Vest Oltenia, rezumatele prezentarilor sustinute
in cadrul evenimentelor RIFF 2012 si Contractor 2012, puse la dispozitie de
organizator.
2. In perioada 16. 11. 2012 – 12. 12. 2012, ca reprezentatnt al R.U.R., am participat la
cele 2 sedinte organizate in cadrul Primariei Craiova, de Comisia de Sistematizare a
Circulatiei Rutiere si Pietonale unde au fost analizate propuneri venite din partea
Politiei Circulatiei Craiova, din partea Primariei Craiova si din partea cetatenilor
privind fluidizarea circulatiei la nivelul municipiului Craiova, amplasarea unor statii de
taxi, amplasarea unor statii de transport in comun, stabilirea unor sensuri unice, etc.
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3. Folosind posta electronica am transmis tuturor specialistilor R.U.R. din Regiunea SudVest Oltenia, Comunicatul Consiliului Superior R.U.R. nr. 878 / 26.11. 2012, cu privire
la modalitatile de achizitionare a numerelor disponibile din publicatia de specialitate
– Revista Urbanismul - Seria noua – subventionata de Registrul Urbanistilor din
Romania. Pentru a avea garantia informarii corecte a specialistilor R.U.R.,
Comunicatul CS R.U.R. nr. 878 / 26.11.2012 a fost depus si la sediul din Craiova al
Ordinului Arhitectilor din Romania – Filiala Oltenia.

4. Folosind posta electronica am transmis tuturor specialistilor R.U.R. Comunicatul
Consiliului Superior R.U.R. nr. 869 / 26.11. 2012, cu privire dezbaterile din cadrul
sedintei Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania din data de 15.
11. 2012.

5. In cursul lunii noiembrie am participat la sedintele Comisiei Tehnice de Urbanism si
Amenajare a Teritoriului de la nivelul Consiliului Judetean Dolj, unde au fost analizate
in vederea avizarii documentatii de urbanism.

6. 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.

10. 12. 2012
Arh. Nicoleta Parvanescu
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