CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 31.05.2013‐ 19.06.2013

In perioada 31.05.2013 – 19.06.2013, in calitate de coordonator regional al
Registrului Urbanistilor din Romania, pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest “Oltenia”,
activitatea pe care am desfasurat‐o a avut ca scop informarea specialistilor cu drept de
semnatura, prin intermediul postei electronice. Aceasta activitate a urmarit reprezentarea in
teritoriu a Registrului Urbanistilor din Romania.
Folosindu‐se 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 comunicate:
1.
In perioada 31.05.2013 – 19.06.2013 s‐a transmis fluxul informativ cuprins in site‐ul
www.administratie.ro, care continea informatii legate de diverse actiuni ale administratiei
publice in Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”;
2.
In data de 04.06.2013 s‐a transmis la secretariatul RUR, la Biroul Teritorial al Regiunii
de Dezvoltare Vest si la Presedintele Comisiei Centrale de Disciplina sesizarea privind
modalitatea de promovare a documentatiilor de urbanism in cadrul Primariei Craiova;
3.
In perioda 05 ‐10.06.2013 am participat la excursia documentara in Bucovina
istorica, organizata de Uniunea Arhitectilor din Romania si Asociatia Culturala Pro Basarabia si
Bucovina. Cu aceasta ocazie s‐au desfasurat intalniri cu comunitatea romanilor din Cernauti,
si cu arhitecti localnici. Sugerez Registrului Urbanistilor din Romania sa alcatuiasca un fond
din colectia revistei Urbanismul Serie Noua, care poate fi trimis la Centrul Cultural Roman din
Cernauti, unde pot fi difuzate si arhivate informatii din tara.
4.
In data de 12.06.2013 s‐a transmis specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea
de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia, adresa privind organizarea in data de 01.07.2013 a sesiunii
de atestare / examinare pentru specialistii interesati de obtinerea dreptului de semnatura.
5.
In perioda 12 ‐14.06.2013 s‐a transmis corespondenta la Biroul Teritorial al Regiunii
de Dezvoltare Vest si la Presedintele Comisiei Centrale de Disciplina, referitoare la P.U.Z. –
Construire ansamblu rezidential – locuinte colective, functiuni complementare si dotari –
servicii cu regim de inaltime P+1‐2, maxim P+12 ‐15, parc comercial P+1‐2 zona de agreement
– Craiova, zona calea Severinului, nr. 9A, B, C, documentatie de urbanism care face obiectul
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sesizarii privind modalitatea de promovare a documentatiilor de urbanism in cadrul Primariei
Craiova.
6.
In data de 17.06. 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. 372 din 31.05.2013, cu privire la dezbaterile din cadrul sedintei C. S. R.U.R.
din 30.05.2013.
7.
In data de 17.06.2013 s‐a transmis specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea
de Dezvoltare Sud‐Vest Oltenia invitatia la cea de‐a VI–a editie a conferintei de cercetare in
constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala avand ca
tema: Provocari pentru Romania in cadrul Strategiei Orizont 2020, programul cadru al U.E.
pentru cercetare – dezvoltare in perioada 1014 – 2020.
8.
In perioada 31.05 – 19.06. 2013 am raspuns la solicitarile stagiarilor care urmau sa‐si
depuna dosarele pentru atestare – examinare. Am analizat documentatiile care urmau sa fie
transmise la Timisoara, aducand unele precizari.
9.
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.
In perioada 31.05 – 19.06. 2013 am arhivat informatii privind P.U.Z. – Construire
ansamblu rezidential – locuinte colective, functiuni complementare si dotari – servicii cu
regim de inaltime P+1‐2, maxim P+12 ‐15, parc comercial P+1‐2 zona de agreement – Craiova,
zona calea Severinului, nr. 9A, B, C, material care argumenteaza sesizarea la Comisia Central
de Disciplina.

17. 06. 2013
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest “Oltenia”

Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenție şi de opoziție, 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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