CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 21.02 – 27.03.2013

Deoarece activitatea pe care o desfasor in calitate de coordonator RUR pentru
regiunea Oltenia se desfasoara in cea mai mare parte folosind posta electronica, referitor la
activitatea desfasurata in perioada 21.02.2013 – 27.03.2013 va transmit lista actiunilor pe care
le-am intreprins in aceasta perioada:
1. In aceasta perioada, pentru o corecta informare a specialistilor cu drept de semnatura din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, folosindu-se posta electronica s-au transmis
urmatoarele:
a) Invitatia la Expoconferinta de Arhitectura GIS 2013, organizata in data de 27 28.05.2013, la Bucuresti de O.A.R. si ABplus Events, eveniment adresat membrilor O.A.R.
care au acces gratuit in limita locurilor.
b) Invitatia la cea de a-V-a editie a Conferintei de cercetare in constructii, economia
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, avand ca tema "Vechi si
nou in urbanism, arhitectura si constructii", organizata de URBAN-INCERC la data 19
aprilie 2013, la Bucuresti.
c) c) Invitatia la cea de a-XIII-a editie a Conferintei Urban Concept – Dezvoltare urbana
moderna in Romania, organizata cu suportul Asociatiei Arhitectilor Sefi de judete din
Romania, Biroul territorial RUR Nord-Est si Uniunea Arhitectilor din Romania, Filiala Iasi
in perioada 4- 6 aprilie 2013 , la Poiana Brasov.
d) Zilnic s-au transmis materiale informative incluse in site-ul www.administratie.ro, care
cuprind informatii legate de administratia publica si de practica profesionnala in
domeniul urbanismului;
e) In data de 25.03.2013 s-a transmis specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor
din Romania, nr. 146 din 25.02.2013, cu privire la dezbaterile din cadrul sedintei C. S.
R.U.R. din data de 21. 02. 2013.
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2. In perioada 01.- 03. 2013 am participat la evenimentele organizate la Timisoara cu ocazia
Balului Arhitectilor, edita 2013, organizat de O.A.R. in colaborare cu Filialele O.A.R. si U.A.R.
– Timisoara.
3. In data de 05.03.2013 am participat la Expo-Conferinta de Arhitectura INGLASS 2013,
organizata la Bucuresti de O.A.R. in parteneriat cu Abplus events, eveniment dedicat
arhitectilor si urbanistilor din Romania.
4. In data de 18.03.2013, ca membru in Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dolj, am participat la sedinta de avizare, unde au
fost prezentate pentru avizare documentatii de urbanism de tip Plan urbanistic zonal, care
au vizat amplasamente din Craiova (pentru un ansamblu rezidential P+5, investitie initiata
de Primaria Craiova) si amplasamente din judetul Dolj pentru viitoare parcuri fotovoltaice.
5. In data de 19.03.2013, ca membru in Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul Consiliului Local Craiova, am participat la sedinta de avizare, unde a
fost prezentat Planul urbanistic zonal - pentru un ansamblu rezidential P+5, investitie
initiata de Primaria Craiova. Membrii comisiei tehnice au facut observatii legate de
compozitia urbanistica, de gradul de echipare tehnica si echipare cu dotari de folosinta
zilnica pentru viitorul ansamblu de locuit propus pentru cca. 700 de unitati locative.
6. Pentru o informare corecta a potentialilor specialisti cu drept de semnatura din Regiunea
Oltenia s-au trimis electronic informatii legate de continutul dosarului pentru inscrierea in
stagiul profesional a absolventilor din promotia 2006 – ai Colegiului Universitar de
Urbanism din cadrul Universitatii de Arhitectura “Ion Mincu”. S-au transmis la Biroul
Teritorial RUR Vest, la care este arondata si regiunea Oltenia, dosarele a 5 absolventi. De
asemenea s-au transmis aceste informatii pentru inscrierea in stagiul profesional si a
absolventilor – specializarea Arhitectura – Universitatea de Arhitectura “Ion Mincu”
Bucuresti, care sunt angajati in societati de proiectare si care pot obtine dreptul de
semnatura pentru documentatii de urbanism, in conformitate cu regulamentul de
dobandire a dreptului de semnatura – Hotararea CS RUR nr. 101 / 2010.
7. Pentru incheierea abonamentelor la revista ‘”Urbanismul” – Serie noua , pentru anul 2013,
precum si pentru achizitionarea numerelor disponibile din aceasta revista care se gasesc la
sediul R.U.R. din Bucuresti, au fost trimise specialistilor cu drept de semnatura din judetele
arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia formularele pentru comanda
abonamentului pe anul 2013/ achizitie numere disponibile ale revistei Urbanismul.
8. 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.

25. 03. 2013

Arh. Nicoleta Parvanescu
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