Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

Nr. 14/13.01.2014

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE al BIROULUI TERITORIAL al REGIUNII de
DEZVOLTARE VEST‐ 2013

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest si‐a desfasurat activitatea in
conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la organizarea si functionarea
Registrului Urbanistilor din Romania, implicandu‐se in indeplinirea obiectivelor
stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor, desemnat in aprilie 2013
pentru un mandat de 2 ani, sub coordonarea reprezentantului teritorial‐ profesor
universitar doctor arh. Radu Radoslav.
1. CAPITOLUL ORGANIZARE INSTITUTIONALA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul in Timisoara, a
coordonat activitatea pentru judetele arondate : Arad, Caras‐Severin, Hunedoara si
Timis si activitatea Regiunii de Dezvoltare Sud‐Vest, pentru judetele: Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea, arondata provizoriu incepand cu iunie 2010.
In anul 2011, incepand cu luna octombrie, dupa cum se stie, Consiliul Superior
RUR a nominalizat un coordonator pentru Regiunea Sud‐Vest, in persoana doamnei
arh. Nicoleta Parvanescu, infiintandu‐se reprezentanta RUR pentru aceasta regiune,
care inglobeaza judetele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti si Valcea, cu sediul la Craiova.
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2. CAPITOLUL BAZA DE DATE
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de date cu
specialistii cu drept de semnatura arondati ariei de acoperire teritoriala in mod
permanent. Baza de date pentru Regiunea Sud‐Vest, transmisa coordonatorului
desemnat, a fost actualizata de acesta.
Pe site‐ul biroului teritorial este postata baza de date cu specialistii cu drept de
semnatura, urmand ca in luna ianuarie 2014 sa se actualizeze cu ultimele modificari.
In baza de date a biroului teritorial sunt inclusi si stagiarii aferenti Regiunii de
Dezvoltare Vest si Sud Vest, conform regulamentelor RUR.
Dosarele lor au fost trimise si la RUR Bucuresti, urmand sa fie monitorizati
cand se va activa subcomisia de monitorizare stagiu, apartinand de Comisia
Profesionala RUR.
3. CAPITOLUL IMAGINE
In anul 2013, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a postat pe site –
ul RUR, la capitolul Birouri teritoriale (incepand cu luna mai, cind a devenit
operational) toate actiunile importante la sectiunea Evenimente, la sectiunea
Noutati, precum si la sectiunea Rapoarte de Activitate si Proiecte, promovandu‐se
activitatea si targeturile Registrului Urbanistilor din Romania.
S‐a continuat si postarea pe blogul biroului teritorial:www.rur5vest.blogspot.ro
Mentionam ca evenimentele care au avut loc in Regiunea de Dezvoltare Sud‐
Vest nu au fost postate, deoarece site‐ul nu permite acces direct reprezentantelor.
Actiunile desfasurate in aceasta regiune au fost enumerate in memoriile de
activitate trimise de d‐na. arh. Nicoleta Parvanescu‐coordonatorul pentru Regiunea
Sud Vest, care au fost postate de noi la sectiunea „Rapoarte de activitate” Craiova.
Reprezentantul teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest‐prof.univ.dr.arh.
Radu Radoslav a prezentat in media, in numeroase ocazii, ce este si ce face RUR,
cum se implica in dezvoltarea urbanistica a orasului si cum se poate obtine drept de
semnatura. Trebuie sa mentionam in special adoptarea unei pozitii referitoare la
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responsabilitatile participantilor la procesul de devenire urbana/teritoriala
materializata intr‐o „Scrisoare deschisa”.
4. CAPITOLUL RELATII BIROU – CS RUR
S‐a asigurat participarea reprezentantului RUR al Regiunii de Dezvoltare Vest la
sedintele Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, unde acesta a
prezentat situatia din teritoriu, actiunile promovate, precum si pozitiile specialistilor
cu drept de semnatura fata de toate problemele specifice luate in discutie de RUR.
S‐au realizat toate sarcinile delegate direct de Consiliul Superior, dintre care
mentionam:
‐ participarea reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav desemnat de
C.S.RUR in Comisia Centrala de Disciplina;
‐

participare reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav, desemnat de

C.S.RUR in Comisia Profesionala Centrala RUR, ca Presedinte al Subcomisiei pentru
cooperare, concursuri, premii, imagine;
‐ desemnarea reprezentantului teritorial, din partea RUR, in juriul pentru
atribuirea, prin concurs, a PUG‐ului Bucuresti;
‐ s‐a finalizat actiunea de nominalizare si reconfirmare pentru grupurile de
lucru teritoriale ale Comisiei Profesionale, respectiv ale Comisiei de Disciplina, care
au fost postate pe site;
‐ reprezentantul teritorial, prof.univ.dr.arh. Radu Radoslav a participat, in
calitate de membru desemnat de RUR, la jurizarea concursului international de
solutii „Concept artistic‐urbanistic pentru reconfigurarea si reamenajarea zonei
gradenelor frontale din vecinatatea Parlamentului” organizat de Camera
Deputatilor;
‐ reprezentantul teritorial a intocmit si transmis, in calitate de membru in
Comisia „Noua Cartha de la Atena” observatiile si propunerile aferente;
‐ reprezentantul teritorial a contactat membrii Subcomisiei 2 profesionale,
pentru cooperare, concursuri, premii, imagine si a participat la intalnirea
vicepresedintilor Comisiei Centrale Profesionale, prilej cu care s‐au prezentat
propuneri de activitati, care au fost postate pe site. De asemenea s‐a luat legatura
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cu reprezentantii OAR (presedinte Serban Tiganas) pentru stabilirea de contacte in
vederea intocmirii regulamentelor orientative pentru organizarea concursurilor de
solutii in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii teritoriului;
‐ reprezentantul teritorial a transmis materiale pentru revista Urbanismul‐
Serie Noua, numerele referitoare la invatamantul in urbanism precum si numarul
referitor la parcelari;
‐ biroul teritorial a intocmit si transmis propuneri legislative referitoare la:
atributii birouri teritoriale si reprezentante, regulament pentru obtinerea dreptului
de semnatura, regulament referitor la organizarea si functionarea RUR, norme
privind atestarea arhitectilor sefi, regulament privind organizarea concursurilor de
urbanism, regulamente pentru organizarea si functionarea comisiei profesionale,
comisiei de disciplina, comisiei de examinare ,etc.
5. CAPITOLUL STAGIARI SI DREPT DE SEMNATURA
La Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest s‐au inscris 6 stagiari in anul
2013, dupa cum urmeaza:
I. Regiunea de Dezvoltare Vest:
1. Bratiloveanu Olivian – jud. Timis / 01.11.2013
2. Filip Ana Maria – jud. Hunedoara / 06.11.2013
3. Koller Maria Luana – jud. Arad / 08.11.2013
4. Suciu Delia – jud. Timis / 08.11.2013
II. Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest:
1. Busca Angela Cristina – jud. Olt / 29.01.2013
2. Raducan‐Morega Corneliu – jud. Gorj / 18.11.2013
In total avem in evidenta noastra 19 stagiari, cu precizarea ca unul a intrerupt
stagiul, deoarece este in concediu pentru cresterea copilului.
Speram ca in acest an sa functioneze si Subcomisia de Monitorizare a
Stagiului.
In anul 2013 au obtinut drept de semnatura 6 candidati, repartizati pe regiuni
astfel:
I. Regiunea de Dezvoltare Vest:
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1. arh. Negrisanu Razvan – jud. Timis / Dzo, Dz1, Dz2, E, E1 obtinut in
28.03.2013
2. arh. Bot Lucian – jud. Timis / E obtinut in 16.09.2013
3. arh. Kalauz Karoly – jud. Hunedoara / Dzo, D3, E obtinut in
17.12.2013
4. arh. Lazarut Raluca – jud. Hunedoara / Dzo, E obtinut in 17.12.2013
II. Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest:
1. urb. Prie Dragos – jud. Dolj / Dzo, E obtinut in 01.07.2013
2. cond.arh. Brebenel Cristian – jud. Gorj / Dz2 obtinut in 17.12.2013
Tot in acest an au obtinut extinderea dreptului de semnatura 2 specialisti,
unul din Regiunea de Dezvoltare Vest si unul din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest:
1. arh. Soima Mircea – jud. Arad / Dzo, obtinut in 28.03.2013
2. urb. Prie Dragos – jud. Dolj / G6, obtinut in 16.09.2013
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis propuneri si observatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatura si stagiu. Sunt inca aspecte care
trebuiesc lamurite, precum si altele care necesita precizari si/sau simplificari,
urmand sa se rezolve pe parcurs.
Comisia de Examinare, cu acordul Consiliului Superior RUR va publica in Revista
Urbanismul Serie Noua metodologia de obtinere a dreptului de semnatura, ocazie
cu care ne vom da si noi concursul.
6. CAPITOLUL ACTIVITATE PROFESIONALA
Dintre manifestarile profesionale care au avut loc in 2013, le mentionam pe
cele reprezentative, mai jos.
In data de 19 martie s‐a organizat, la sediul biroului teritorial, o intalnire de
lucru cu arhitectii sefi de judete din arealul arondat. Problemele dezbatute au facut
referire la aplicarea legislatiei in vigoare referitoare la amenajarea teritoriului si
urbanism si a scos in evidenta necesitatea corelarii Legii 350/2001 cu legi elaborate
de alte ministere.
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In calitate de reprezentanti RUR, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a participat, prin sef birou si reprezentant teritorial, la actiunile organizate de
UAR si OAR – expozitii si conferinte – cu ocazia Balului Arhitectilor din martie 2013
din Timisoara.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a raspuns pozitiv invitatiei de
participare la conferinta URBAN CONCEPT din 4‐6 aprilie unde reprezentantul
teritorial arh.Radu Radoslav a prezentat o prelegere despre „Aeroportul
international Timisoara”.
Reprezentantul teritorial a fost nominalizat in Comisia consultativa de
amenajare a teritoriului si urbanism a Primariei Municipiului Timisoara, precum si in
cea a Consiliului Judetean Timis.
Precizam ca Biroul Teritorial a facut si a colectat observatii referitoare la ”PUG
Timisoara” de la specialisti, care au fost transmise intocmitorilor, precum si
specialistilor cu drept de semnatura RUR.
Acelasi demers s‐a efectuat si pentru „Planul de Amenajare Teritorial a Judetului
Timis” .
Constatam, din nou, ca se impune o clarificare la nivel de Minister al Dezvoltarii
Regionale si Administratiei, a unui regulament de functionare al acestor comisii.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat, prin reprezentant
teritorial, in data de 24 aprilie 2013, la masa rotunda cu tema „Educatia
profesionistilor si cercetarea in urbanism si amenajarea teritoriului”, organizata de
Revista Urbansimul – Serie Noua, materialul fiind publicat in Revista Urbanismul
Serie Noua, numerele 13‐14/2013. Tot in acest numar dublu a aparut si materialul
intocmit de un colectiv al Facultatii de Arhitectura si Urbanism al Universitatii
Politehnica Timisoara coordonat de prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav referitor la
experimente de invatamant alternativ ”peer instruction” aplicat la diverse cursuri
de urbanism .
Tot in domeniul profesional, Biroul Teritorial din Timisoara a finalizat si transmis,
impreuna cu reprezentanta Craiova toate actiunile si datele referitoare la activitatea
din perioada 2009‐2012, la ITC Bucuresti, pentru a fi postate pe noul site. Postarea
evenimentelor si a activitatii din 2013, s‐a efectuat pe tot parcursul anului, de catre
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biroul teritorial, prin acces direct la site, conform manualului de administrare si a
instructajului de la sediul RUR. Mai sunt aspecte de clarificat pe care le asteptam.
In luna aprilie 2013 Radu Radoslav, impreuna cu stud.arh. Mihai Danciu a
coordonat un atelier de „arhitectura sociala si urbanism participativ”, organizat de
Asociatia „Colonia Vesela” din Petrosani, la care au participat si studenti din cadrul
Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti. Viziunea proiectuui
lansat de Asociatia „Colonia Vesela”: „Share‐Participa!” a fost premiata in cadrul
competitiei din SUA – Modern Atlanta Prize 2013, cu Premiul II. In luna iunie d‐nul.
Radu Radoslav a participat, alaturi de Mihai Danciu la postul national TV Timisoara
intr‐o emisiune pe tema acestui premiu international.
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest si provizoriu Sud‐Vest a
participat la Anuala de Arhitectura Oltenia 2013, organizata de filiala OAR Oltenia, in
30‐31 iulie 2013, unde arh. Radu Radoslav a facut parte din juriu. Prin coordonator
regional Sud‐Vest arh. Nicoleta Parvanescu si reprezentant teritorial arh. Radu
Radoslav, s‐a acordat un premiu special din partea RUR, constand in reviste
Urbansimul‐Serie Noua, unei tinere arhitecte, pentru proiectul de diploma cu tente
urbanistice pe un amplasament din Targu Jiu.
In plan profesional, mentionam si transmiterea, la termenele stabilite, a
punctelor de vedere, observatii, propuneri la regulamente, atributii birouri si
reprezentante teritoriale, norme de aplicare a legilor si alte materiale sau
chestionare trimise de RUR Bucuresti si redactia Revistei Urbanismul, precum si
puncte de vedere referitoare la elaborarea de catre Agentiile de Dezvoltare
Regionala a planurilor/strategiile de dezvoltare.
Biroul Teritorial a raspuns solicitarilor sosite din partea administratiilor locale din
zonele arondate Vest si Sud‐Vest referitoare la nominalizari pentru constituirea
grupurilor de lucru conform Legii 185/25.06.2013, privind amplasarea si autorizarea
mijloacelor de publicitate.
Reprezentantul teritorial prof.univ.dr.arh. Radu Radoslav, a participat la lucrarile
conferintei „Mass Transport Conference” din data de 22 octombrie 2013, organizata
la Hotel Hilton Bucuresti, de catre UK Trade & Investment, British Embassy
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Bucharest si Ministerul Roman de resort, cu prelegerea „Presentation on the
development of Timisoara Airport”.
Arh. Radu Radoslav, reprezentant teritorial RUR, a participat la masa rotunda pe
probleme de „Spatiu public”, organizata de OAR Timis si ASOP (Asociatia
Peisagistilor Timis) in data de 25 octombrie 2013. In urma pozitiilor diferite de
asumare

a

responsabilitatilor

a

unor

actori

la

procesul

de

devenire

urbana/teritoriala d‐nul. arh. Radu Radoslav a lansat o propunere referitoare la
responsabilitatile participantilor la acest act, propunere care s‐a materializat intr‐o
„Scrisoare deschisa RUR” , care a fost trimisa la RUR Bucuresti pentru a fi dezbatuta
in sedinta Consiliului Superior.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a raspuns tuturor intrebarilor
telefonice sau prin e‐mail venite din partea celor interesati de a se inscrie in stagiu
RUR sau de a obtine drept de semnatura RUR. De asemenea s‐a raspuns celor care
au solicitat informatii referitoare la cursurile profesionale care ar oferi dreptul de
atestare RUR pentru cei cu atributii de arhitect sef din administratiile locale, precum
si persoanelor sau institutiilor care au cerut informatii diverse si puncte de vedere.
7. CAPITOLUL DISCIPLINA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a primit o solicitare din partea
SC Demet SRL Craiova, de a‐si exprima un punct de vedere referitor la o
documentatie pentru autorizatie de construire in municipiul Craiova. Raspunsul a
fost transmis de d‐na. arh. Nicoleta Parvanescu, in calitate de presedinte al Comisiei
Teritoriale de Disciplina pentru Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest. Conform
regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei de disciplina, care
monitorizeaza activitatea specialistilor cu drept de semnatura RUR, solicitarea SC
Demet SRL Craiova nu a fost de competenta Registrului Urbanistilor, deoarece
demersurile intreprinse de societate in relatia cu Primaria Craiova, pe care le
reclama, nu vizeaza prestatia specialistului care a intocmit documentatia de
urbanism aprobata in Consiliul Local.
Coordonatorul RUR a Regiunii de Dezvoltare Sud‐Vest, arh. Nicoleta
Parvanescu, a reclamat nerespectarea legislatiei la intocmirea unor PUZ‐uri in
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judetul Dolj. La sesizarea doamnei, biroul teritorial a transmis obligativitatea de a
instrumenta cazul (cazurile) la care se refera, in sensul regulamentului Comisiei de
Disciplina, ca presedinte al Comisiei Teritoriale de Disciplina, cu atat mai mult cu cat
dansa este reprezentant RUR in Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
atat la nivelul Primariei Craiova, cat si la nivelul Consiliului Judetean Dolj si are acces
la documente.
Biroul Teritorial a efectuat cercetari in urma sesizarii Comisiei de Examinare
RUR privind suspiciunea de aplicare a stampilei de complezenta de catre specialistii
RUR: Anca Maria Badea, Pietro Polizzi si Cristina Janina Bogdan, pe o serie de
documentatii de urbanism intocmite de catre arh. Lucian Cosmin Bot si la solicitarea
Comisiei de Disciplina de a vedea daca este cazul declansarii procedurii de cercetare
disciplinara conform regulamentului. Demersurile efectuate au constat in:
‐ verificarea platii tarifelor RUR pentru documentatii, situatie solicitata la
biroul contabilitate RUR;
‐ s‐a transmis tuturor specialistilor cu drept de semnatura RUR din Timis
sesizarea Comisiei de Disciplina, mentionand ca s‐au inceput investigatiile;
‐ s‐a transmis tuturor arhitectilor sefi responsabili de aprobarea
documentatiilor la care se face referire sesizarea Comisiei de Disciplina si
cea prin care se face referire la calitatea profesionala a lucrarilor, cu
rugamintea de a acorda in viitor o mai mare atentie acestor aspecte;
‐ s‐au purtat discutii cu cei implicati;
‐ au fost consultati presedintele Comisiei Teritoriale de Disciplina – arh.
Liana Busila si presedintele Comisiei Profesionale Teritoriale – arh. Catalin
Hanches Jianu. In urma verificarilor s‐a constatat ca nu se poate proba
fapta de aplicare a stampilei de complezenta.
Concluzia investigatiilor a fost ca sesizarea Comisiei de Examinare nu se poate
dovedi juridic.
Am preferat negocierea in cadrul unor dispute si conflicte dintre specialistii cu
drept de semnatura si dintre acestia si alte entitati. De asemenea am oferit asistenta
de specialitate si mediere pe domeniu, tuturor celor interesati.
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8. CAPITOLUL PROMOVARE SI REPREZENTARE RUR
‐ Biroul teritorial a participat, prin reprezentant teritorial si sef birou la cea
de‐a XIII‐a Conferinta URBAN CONCEPT (4‐6 aprilie 2013) organizata de
„Oameni si companii”, Asociatia Arhitectilor Sefi de Judete si RUR Biroul
Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord‐Est, unde s‐au abordat probleme
legate de legislatie in domeniul amenajarii teritoriului si urbanism,
probleme legate de satul romanesc in actualul context, probleme legate de
infrastructura de transport.
‐ Reprezentantul teritorial – arh. Radu Radoslav – a avut o intalnire cu
reprezentantii Universitatii de Vest Timisoara, in domeniul geografie si
sociologie urbana, tema de discutie fiind disponibilitatea acestora de a
elabora articole pentru numarul 14‐15/2013 al Revistei Urbanismul – serie
Noua, dedicat educatiei si cercetarii.
‐ Registrul Urbanistilor din Romania, prin biroul teritorial, a fost
coorganizator, impreuna cu Universitatea Politehnica Timisoara‐Facultatea
de Arhitectura, Ordinul Arhitectilor din Romania‐Filiala Teritoriala Timis si
Academia Romana‐Filiala Timisoara, la simpozionul „Tendinte si Directii in
Arhitectura Locuintei” si a condus sesiunea „Locuinta si spatiu urban”,
organizat in cadrul celei de‐a XIII‐a editii a „Zilelor Academice Timisene” –
Timisoara, 24‐25 mai 2013. Cu aceasta ocazie biroul a organizat o expozitie
cu cele mai bune solutii de urbanism la aplicatiile referitoare la curs
urbanism an II si curs compozitie urbana an IV, anii 2011‐2013. Cei mai
buni 10 studenti au primit diplome si premii constand in reviste
Urbanismul‐Serie Noua si carti Biblioteca Urbanismul‐Serie Noua.
‐ In data de 31 mai 2013, Biroul Teritorial a participat, prin reprezentant
teritorial ‐ conf. univ. dr. arh. Radu Radoslav si sef birou – ing. Sanda
Predescu la premierea elevilor din cadrul Colegiului Tehnic „Ion Mincu”
Timisoara, sectia invatamant liceal pe filiera vocationala – specialitatea
Arhitectura, Arte Ambientale si Design, organizata de fundatia „Utopia”
(asociatie culturala pentru dezvoltare durabila). Cu acest prilej Radu
Radoslav a prezentat institutia „RUR”, targetele ei in promovarea unei
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dezvoltari durabile si a inmanat elevilor premiati reviste „Urbanismul‐Serie
Noua”.
9. CAPITOLUL „DIPLOME DE EXCELENTA”
Registrul Urbanistilor din Romania –Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a continuat actiunea de decernare diplome de excelenta, care rasplatesc in
mod simbolic efortul, prin initiative private, pentru cresterea competitivitatii si
demonstreaza ca pot exista „povesti de succes” si exemple de bune practici in
domeniul revitalizarii si regenerarii urbane.
Cea de‐a IX‐a DIPLOMA DE EXCELENTA in domeniul REGENERARII URBANE
PARTICIPATIVE prin INITIATIVE PRIVATE (prima in anul 2013) a fost acordata, in 12
aprilie 2013, ASOCIATIEI „Colonia Vesela” din Petrosani, d‐lui. Mihai Ionut DANCIU.
Este primul proiect premiat in judetul Hunedoara, pentru inovatia adusa in domeniul
strategiilor de urbanism contemporane de regenerare urbana prin participarea
publica reala, pentru realizarea continuitatii si coeziunii spatiale. Actiunea pentru
care s‐a decernat diploma, inceputa in toamna anului trecut, isi desfasoara primele
activitati de interventie in procesele si activitatile legate de cartierul defavorizat
„Colonie” din Petrosani. Asociatia „Colonia Vesela” a pus bazele unui parteneriat
care, speram, va ridica nivelul de trai din aceasta comunitate vulnerabila, pentru
eliminarea polarizarii sociale, pentru egalitate in educatie, pentru coeziune
sociala.Programul are o durata de desfasurare nelimitata si se bazeaza pe
colaborarea dintre specialisti, concetateni si administratia locala in ceea ce se
numeste „ALIANTA URBANA”, necesara pentru a genera revalorizarea, recuperarea,
reinventarea unei comunitati in declin.
RUR – Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin reprezentatul
teritorial d‐nul. dr.arh. Radu Radoslav, a decernat in data de 25 iulie 2013, cea de a
X‐a DIPLOMA DE EXCELENTA in domeniul URBANISMULUI PARTICIPATIV, Asociatiei
Proprietarilor din Zonele Rezidentiale (APZR), Presedinte d‐na Rodica Militaru,
pentru promovarea unei dezvoltari sustenabile ale zonelor rezidentiale, pentru
apararea intereselor proprietarilor de imobile din Timisoara. APZR a fost infiintata in
2008, activitatea si numarul membrilor amplificandu‐se in timp, ajungand sa
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numere, astazi, peste 500 de membri. Modelul de „buna practica” a APZR este un
exemplu de cum ar trebui sa actioneze societatea civila ca parte activa a Aliantei
Urbane intre toti actorii ce desavarsesc

dezvoltarea unei comunitati, pentru

pastrarea identitatii culturale a locului. Acest succes a determinat semnarea unor
protocolae si cu ale organizatii de acelasi fel, precum Grupul de Initiativa in
Promovarea Opiniei Publice (GIPRO) si „Dumbravita Noastra” (DUNOS).
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin reprezentant teritorial
d‐nul. prof. dr. arh. Radu Radoslav, in colaborare cu Centrul de Cercetare pentru
Planificare Urbana Timisoara (RCUPT) a decernat in 24 octombrie 2013, cea de a XI‐a
DIPLOMA DE EXCELENTA in domeniul RIDICARII CALITATII VIETII URBANE prin
INOVATII, grupului RAAO (Dorgo Radu, Lazar Andrei, Mihai Adrian, Mihutescu Ovidiu
– absolventi ai Facultatii de Arhitectura si Urbanism) coordonat de d‐nul. arh.
Demetrescu Bogdan. Cu aceasta ocazie RUR a oferit premiantilor si cate un exemplar
al Revistei Urbanismul ‐ Serie Noua nr. 7‐8 : “Momente de urbanism romanesc”.
Premiul acordat este primul din seria de “Promovare a creativitatii in mediul
universitar romanesc”. Decernarea a fost insotita de vernisarea expozitiei cu
lucrarile grupului. Prima lucrare care i‐a consacrat ca grup de cercetare a fost
recunoscuta pe plan mondial prin obtinerea unei importante mentiuni in cadrul
prestigiosului concurs “International VELUX Awards for students of Architecture
2012”. Proiectul denumit “Sursa interactiva de lumina naturala”, propune o solutie
fezabila pentru scarile intunecoase din interiorul blocurilor de locuit. Ultima
recunoastere internationala a fost o dubla victorie la “International Engineering
Competition 2013” din Calgary, Canada, unde grupul RAAO s‐a intrecut pe plan
mondial cu 7 echipe internationale, in urma a numeroase selectii regionale,
nationale, continentale, in cadrul diferitelor faze a “Best Engineering Competition”.
Despre diploma de excelenta oferita de RUR si despre grupul RAAO s‐a vorbit si
intr‐o emisiune TV pe postul national –studiol regional Timisoara.
Cea de‐a XII DIPLOMA DE EXCELENTA si ultima din acest an, a fost acordata in
domeniul REGENERARII URBANE prin initiative independente, pentru PROMOVAREA
ARTEI CONTEMPORANE in spatiul public. Distinctia a fost acordata ASOCIATIEI
SIMULTAN si GRUPULUI H.Arta, in contextul lansarii catalogului „Spatii in asteptare
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II”. Cele doua organizatii, printre alte actiuni remarcabile ce se refera la Spatiul
Public au initiat, conceput si pus in practica proiectul „Spatii în asteptare”, in doua
editii, in anii 2012, respectiv 2013. Proiectul „Spatii in asteptare I” a constat in
vizitarea si documentarea unor locatii post‐industriale din Timisoara, locatii care au
functionat ca fundal pentru realizarea unor filme video, ca sugestii, ca un context
istoric, ca metafore pentru reflectii asupra prezentului. Aceste spatii care au ramas
blocate in logistica tranzitiei si apoi a crizei, locuri cu o istorie modernista, locuri
dezmembrate in contextul privatizarii, locuri in asteptare si provizorat in contextul
crizei financiare, au constituit punctul de pornire si fundalul pentru realizarea unor
interventii artistice care se refera la incertitudinea prezentului si la posibile scenarii
legate de viitor. „Spatii in asteptare II” a functionat ca o platforma pentru diferite
proiecte care aduc in discutie spatiul public si transformarile sale in istoria recenta,
posibilitatile de subvertire a discursurilor rasiste si sexsiste, revendicarea spatiului
public ca spatiu comun si imaginarea unor moduri de folosire a spatiului public
intr‐un mod democratic, incluziv si responsabil.
Aceste diplome care recompenseaza, simbolic, contributia initiatorilor privati
locali la cresterea competitivitatii regiunii noastre prin „bune practici”, fac parte
dintr‐un program mai amplu al RUR Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
ce se va desfasura pe parcursul a mai multor ani.
10. CAPITOLUL PROMOVARE REVISTA „URBANISMUL‐SERIE NOUA”
Biroul Teritorial Timisoara a sprijinit activitatea revistei Urbanismul –Serie
Noua prin elaborare articole, vanzarea de publicatii si prin acordarea de premii
studentilor, absolventilor si masteranzilor in reviste. De asemenea, reviste au fost
donate centrelor universitare si unor specialisti din administratia locala, precum si
altor specialisti cu ocazia diverselor manifestari la care RUR, prin reprezentanti, a
fost prezent, pentru promovarea targetelor RUR.
11. CAPITOL RELATII CU SPECIALISTI CU DREPT DE SEMNATURA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a derulat permanent relatia
cu specialistii cu drept de semnatura din zona arondata, acestia fiind informati in
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timp optim de activitatile si evenimentele desfasurate de Birou, precum si de
modificarile legislative, aparitiile editoriale, actiunile cu impact urbanistic, atat prin
e‐mail, prin telefon, cat si prin postare pe site si blog. Specialistii au fost solicitati si
consultati la modificarile referitoare la modul de organizare si functionare RUR, la
propuneri legislative in domeniu precum si la alte probleme referitoare la
amenajarea teritoriului si urbanism.
12. CAPITOLUL RELATII CU ADMINISTRATIILE LOCALE SI ALTE ENTITATI
Se poate constata si din capitolele anterioare ca Biroul Teritorial al Regiunii
de Dezvoltare Vest a participat activ la actiunile referitoare la probleme de
amenajarea teritoriului si urbanism derulate de administratiile locale si centrale,
ADR‐Regiunea Vest (mentionam participarea la proiectul”Studiu de potential privind
dezvoltarea axei Timisoara‐Arad) precum si de asociatii profesionale, fundatii,
O.N.G.‐uri, universitati si alte entitati.
Ne propunem ca si pe viitor sa fim activi si sa avem relatii profesionale cu toti
actorii implicati in dezvoltarea durabila a teritoriului.
13. CAPITOLUL BUGET SI PATRIMONIU
Biroul Teritorial Timisoara s‐a preocupat de cheltuirea judicioasa a
resurselor materiale, precum si de utilizarea optima a echipamentelor din dotare.
S‐au intocmit actele contabile aferente bunei functionari, s‐a alcatuit BVC‐ul pe anul
2014, s‐a efectuat inventarul patrimoniului si s‐a realizat executia BVC‐ului la
31.12.2013.
Poate ar fi utila o monografie metodologica pentru operatiunile contabile, in
conformitate cu legislatia, uniforma pentru toate birourile.
Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial

Sef Birou Teritorial,

Dr. Arh. Radu Radoslav

Ing. Sanda –Maria Predescu
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