CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
in perioada 03.01 – 31.12.2012

In cursul anului 2012 activitatea pe care am desfasurat-o in calitate de coordonator al
Registrului Urbanistilor din Romania, pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” ,
(activitate subordonata Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul la
Timisoara), a asigurat reprezentarea Registrului Urbanistilor din Romania in teritoriul
Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” ( judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea),
urmarind transpunerea in teritoriul arondat a Hotararilor Consiliul Superior al Registrului
Urbanistilor din Romania.
Prin activitatea desfasurata s-a urmarit sustinerea activitatii profesionale a
specialistilor cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea , in
paralel cu sprijinirea activitatii autoritatilor administratiei publice, in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului.
Relatia cu specialistii cu drept de semnatura atestati de R.U.R. din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
Centralizarea evidentei specialistilor cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea :
specialistii cu drept de semnatura atestati de R.U.R. din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest “Oltenia”
arhitecti

urbanisti

Conductori arhitecti

domenii conexe

Judetul DOLJ

23

1

-

-

Judetul GORJ

3

-

2

1

1
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Judetul MEHEDINTI

6

1

-

2

Judetul OLT

8

-

-

-

Judetul VALCEA

11

4

-

-

TOTAL

51

6

2

3

62

Folosind posta electronica s-au transmis tuturor specialistilor cu drept de semnatura,
atestati R.U.R. din Regiunea de Dezvoltare Sud –Vest “Oltenia” urmatoarele adrese si
documente:
- s-a transmis adresa nr. 23 / 19.01.2012 cu solicitarea transmiterii listei
documentatiilor de urbanism intocmite in perioada 2008 – 2011, insotita de dovada
achitarii tarifului privind exercitarea dreptului de semnatura;
- s-a transmis formularul pentru achizitionarea numerelor deja aparute ale revistei
Urbanismul – Serie noua, precum si a formularului pentru inscrierea la abonamentul pe anul
2012 la revista Urbanismul – Serie noua ;
- s-a transmis specialistilor cu drept de semnatura atestati R.U.R. din judetele Dolj,
Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea Hotararea Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din
Romania nr. 116/2011, publicata in M.O. Partea I, nr. 140/01.03.2012, privind interpretarea
unor dispozitii din Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului
Urbanistilor din Romania, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Registrului
Urbanistilor din Romania nr. 101/2010;
- s-a transmis calendarul privind organizarea admiterii in cadrul Facultatii de
Urbanism din Universitatea de Arhitectura Ion Mincu – Bucuresti pentru programe de
licenta si master in amenajarea teritoriului si urbanism;
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- s-au transmis Comunicatele Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din
Romania emise in anul 2012, privind problematicile dezbatute in cadrul sedintelor lunare
ale Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, la care am participat in
calitate de coordonator pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”;
-s-au transmis adresele electronice prin care este asigurat accesul la bazele de date
care permit consultarea electronica a colectiilor complete a unor publicatii de specialitate;
- pe parcursul anului au fost transmise invitatii pentru participarea la evenimente de
referinta in practica profesionala de arhitectura si urbanism:
- Expoconferinta de Arhitectura RIFF 2012 din 19 – 20.11.2012
- Expoconferinta Contractor 2012 din 20.11. 2012
- Expozitia Concurs de proiecte organizata in cadrul Bienalei Nationale de
Arhitectura Bucuresti 2012
- Conferinta Nationala de Cercetare in Constructii, Ahitectura, Urbanism si
Dezvoltarea Teritoriala a-IV-a editie cu tema: Abordarile multi, inter si
transdisciplinare in urbanism si arhitectura din 19.10.2012;
- au fost transmise amendamentele propuse de R.U.R. la Ordonanta de urgenta nr.
7/02.02.2011 si amendamentele centralizate la nivelul Comisiei pentru Adminitratie Publica
de la Camera Deputatilor solicitandu-se un punct de vedere profesional in vederea
completarii acestor amendamente;
In perioada 06 -11.05.2012 in calitate de coordonator al Registrul Urbanistilor din
Romania pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” am participat la workshop-ul de
urban design organizat de S.C. ARTADGRUP S.R.L., care a reunit 9 tineri arhitecti, urbanisti
din Romania, Germania, Iran si Qatar alaturi de alti actori urbani implicati ( ingineri, avocati,
artisti, etc) constituiti in Atelier N.O.V.A. Acest workshop s-a desfasurat sub genericul :
Reteta pentru un oras nou – si s-a concretizat in trei proiecte care vizau zona istorica a
municipiului Craiova, punctand posibile zone de interventie in spatiul rezidual analizat.
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Autoritatile locale de la nivelul Primariei Municipiului Craiova au gazduit expozitia
finala a Atelierului N.O.V.A., cele trei proiecte, prin solutiile propuse angajeaza investitii
financiare minime putandu-si gasi aplicabilitate rapida in zona studiata.
Pe parcursul anului 2012 la solicitarile si intrebarile specialistilor cu drept de
semnatura atestati de R.U.R. s-au formulat raspunsuri care au fost transmise telefonic sau
electronic.
Relatia cu autoritatile administratiei publice de specialitate din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” (Consilii Judetene / Primarii de municipii si orase)
S-a transmis la institutia Arhitectului Sef de Judet/municipiu/oras din judetele Dolj,
Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea Hotararea Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din
Romania nr. 116/2011, publicata in M.O. Partea I, nr. 140/01.03.2012, privind interpretarea
unor dispozitii din Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului
Urbanistilor din Romania, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Registrului
Urbanistilor din Romania nr. 101/2010;
S-au transmis adrese catre Consiliile Judetene Dolj/Gorj/Mehedinti/Olt/Valcea si
Primariile de municipii si orase din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” , referitoare
la Legea nr. 350/2001, respectiv OUG nr. 7/2011 privind Comisia Tehnica de Amenajarea
Teritoriului si Urbanism care trebuie sa functioneze la nivelul Consiliilor Judetene si
Consiliilor Locale din Primarii de municipii si orase. S-au expediat 5 adrese catre Consiliile
Judetene Dolj/Gorj/Mehedinti/Olt/Valcea, 5 adrese catre municipiile resedinta de judet si
40 de adrese catre Primarii (10 municipii si 30 de orase) din Regiunea de Dezvoltare SudVest “Oltenia”
In calitate de coordonator R.U.R. in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” am
facut recomandari din partea R.U.R. pentru specialisti cu drept de semnatura atestati R.U.R.
a caror activitate in domeniul urbanismului le garanteaza probitatea profesionala , pentru a
fi nominalizati in Comisiile Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul
Consiliului Judetean Dolj si din Primaria Municipiului Craiova.
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Pe parcursul anului 2012 am participat la sedintele Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului si Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Dolj si din Primaria Municipiului
Craiova.
Deasemenea in calitate de coordonator R.U.R. in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest
“Oltenia” am participat la sedintele Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si
Pietonale din cadrul Primariei Municipiului Craiova.
Relatia cu Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala “Oltenia”
In cursul anului 2012 am participat la sedintele lunare organizate de Ordinul
Arhitectilor din Romania Filiala “Oltenia” la care au fost invitati reprezentanti ai autoritatii
administratiei publice de la nivelul Primariei Municipiului Craiova – arhitectul Sef, ocazie cu
care au fost semnalate problemele legate de intocmirea temei de proiectare pentru
actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.
In anul 2012 Primaria Municipiului Ramnicu Valcea in parteneriat cu Ordinul
Arhitectilor din Romania a organizat un concurs de solutii privind “Reorganizarea si
amenajarea spatiului public central din Municipiul Ramnicu Valcea”, concurs dedicate
membrilor O.A.R. fara a se avea in vedere si participarea specialistilor cu drept de
semnatura atestati de R.U.R. Registrul Urbanistilor din Romania nu a fost cooptat in
organizarea concursului (tema de concurs / jurizare) desi era un concurs de urban design.
Deoarece in randul specialistilor cu drept de semnatura atestati de R.U.R. exista un
numar insemnat de arhitecti membrii O.A.R., pe viitor R.U.R. trebuie sa fie un partener
principal alaturi de O.A.R. in organizarea concursurilor pentru amenajarea spatiala a
cadrului construit, impunandu-se incheierea unui protocol cu O.A.R. in gestionarea
concursurilor de acest tip.
Participari la evenimente organizate la nivel national
Evenimentele la care am participat in cursul anului 2012 intra in categoria
Expoconferintelor nationale de arhitectura, urbanism, constructii care s-au desfasurat
dupa urmatorul calendar:
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- Expo Conferinta Nationala de Arhitectura GIS 2012 - 18-19.05. 2012
- Conferinta Internationala Euro-Constructii 2012 – 15.05.2012
- Conventia Romana de Arhitectura si Design 2012 - 16-18.05.2012
- Expo Conferinta Nationala de Arhitectura RIFF 2012 - 19-20.11.2012
- Expo Conferinta Nationala Contractor 2012 – 19.11.2012
Dupa o experienta de un an de zile, am speranta ca in anul 2013 se vor pune bazele
Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” , care isi va putea desfasura
activitatea independent, inscriindu-se in lista Birourilor teritoriale care functioneaza deja,
coordonand astfel activitatea desfasurata in domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului la nivelul profesionistilor si autoritatilor administratiei publice de specialitate.

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

21.01.2013
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