CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 21.06.2013- 17.07.2013

Activitatile pe care le-am desfasurat in perioada 21.06.2013 – 17.07.2013 in
calitate de coordonator regional al Registrului Urbanistilor din Romania, pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud – Vest “Oltenia”au fost urmatoarele:
1. In data de 21.06.2013 am participat la Conferinta Nationala a Asociatiei Profesionale a
Urbanistilor din Romania, organizata la Bucuresti, eveniment care a urmarit reluarea unei
activitati continue, revigorarea institutionala a A.P.U.R, si alegerea organelor de
conducere A.P.U.R. – Comitetul director, Comisia de cenzori si Colegiul de onoare A.P.U.R.
In urma acestui eveniment, prin intermediul postei electronice au fost transmise
specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest “Oltenia”
urmatoarele materiale: Statutul Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania, Lista
membrilor APUR aflati in evidenta la 21.06.2013 si rezultatul alegerilor, respectiv
componenta Comitetului director, a Comisiei de cenzori si a Colegiului de onoare A.P.U.R.
2. In data de 24.06.2013, folosindu-se posta electronica s-au transmis tuturor specialistilor
cu drept de semnatura, atestati R.U.R. din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
invitatia la Conferinta “Viitorul mediului”, eveniment organizat la Bucuresti, in data de
02.7.2013 de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si patronat de ministrul Rovana
Plumb.
3. In data de 27.06.2013 am participat la Targu Jiu la vernisajul expozitiei de arhitectura
“Architectul Dorin Stefan”, manifestare organizata de Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Oltenia – Judetul Gorj.
4. In data de 28.06.2013 am participat la intalnirea organizata la sediul Ordinului Arhitectilor
din Romania - Filiala Oltenia, unde au fost prezentate doua proiecte majore pentru
Craiova: Restaurarea Parcului Nicolae Romanescu si Amenajarea parcajului subteran in
parcul Teatrului National Marin Sorescu. Ambele proiecte supuse dezbaterii au subliniat
necesitatea unor rezolvari de inalt profesionalism, deoarece sunt interventii in situri de
mare valoare arhitecturala si peisagera. Proiectul privind Amenajarea parcajului subteran
in parcul Teatrului National Marin Sorescu din Craiova a fost amendat de cei prezenti,
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deoarece prin solutia propusa este o interventie brutala care anuleaza parcul si afecteaza
perceptia fatadei Teatrului National. Cladirea teatrului si parcul inconjurator, proiectate
de arh. Alexandru Iotzu, reprezinta cea mai valoroasa lucrare de arhitectura
contemporana din Craiova. In urma acestei dezbateri profesionale , O.A.R. Filiala Oltenia
a transmis o adresa catre Primaria Craiova care a cuprins observatiile formulate de
arhitectii craioveni , legate de cele 2 proiecte.
5. Data de 03.07.2013 a marcat plecarea in eternitate a unui specialist atestat R.U.R. din
judetul Olt – arh Ruxandra Apostolescu. Consiliul Superior R.U.R. si specialistii cu drept de
semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest “Oltenia” au fost informati despre acest
eveniment tragic.
6. In data de 05.07.2013 s-a transmis electronic specialistilor cu drept de semnatura din
Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest “Oltenia” Comunicatul nr. 434 din 25.06.2013, emis de
Consiliul Superior R.U.R., care contine prinicipalele probleme dezbatute in sedinta din
20.06.2013.
7. In perioada 08.07.2013 - 10.07. 2013 au fost facute nominalizarile pentru grupurile de
lucru – Comisia profesionala si Comisia de disciplina pentru Regiunea de Dezvoltare SudVest “Oltenia” – judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea. Specialistii propusi pentru
aceste comisii au fost contactati telefonic si totodata li s-a solicitat si acceptul transmis
electronic. In urma acestor demersuri au fost nominalizati pentru Comisia profesionala
urmatorii specialisti: arh. Bogdana Maria Polizu – pentru judetul Dolj ; arh. Doru Viorel
Pasare pentru judetul Gorj; ing. Lucia Oprea pentru judetul Mehedinti; arh. Sever
Mitrache pentru judetul Olt; arh. Horia Ciurus pentru judetul Valcea. Pentru Comisia de
disciplina au fost nominalizati: arh. Nicoleta Parvanescu pentru judetul Dolj; arh. Iulian
Camui pentru judetul Gorj; arh. Liviu Buzec pentru judetul Mehedinti; arh. Ionut
Constantin pentru judetul Olt si arh. Constantin Popescu pentru judetul Valcea. In afara
de d-l arh. Liviu Buzec care este plecat din tara, toti specialistii nominalizati pentru
Comisia profesionala si Comisia de disciplina au transmis electronic acceptul de a fi
membru in aceste comisii.
8. In data de 11.07. 2013 s-a transmis electronic specialistilor cu drept de semnatura din
Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest “Oltenia” Legea nr. 190 – 2013 privind aprobarea
Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 7 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, publicata in Monitorul
official al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 10.07.2013.
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9. In perioada 20.06.2013 – 17.07.2013 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”;
10. In perioada 20.06 – 30.06. 2013 impreuna cu indrumatorul de stagiu am analizat dosarul
stagiarului Dragos Prie, dosar care urma sa fie transmis la Timisoara pentru sesiunea din
iulie 2013 in vederea obtinerii dreptului de semnatura .
11. 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.

15. 07. 2013
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional - 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 intervenţie şi de opoziţie, 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.

3

Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
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