Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

60/24.02.2014

MEMORIU DE ACTIVITATE 14 ianuarie-24 februarie 2014

1. Reprezentantul teritorial RUR, prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav, a
premiat cu reviste si carti din seria URBANISMUL –Serie Noua studentii
arhitecti ai Facultatii de Arhitectura si Urbanism pentru lucrari deosebite
in cadrul cursurilor si seminariilor de urbanism (structuri urbane,
compozitie urbana ) si pentru participarea la Metoda “peer instruction”
in urbanism, experiment publicat in Revista Urbanismul-Serie Nouanr.14-15 /2013 aparuta in ianuarie 2014. Evenimentele au fost postate
si pe site-ul biroului teritorial.
2. S-a intocmit si transmis punct de vedere la dosarul de incheiere stagiu
si solicitare drept de semnatura al urbanist-peisagist Rascol Mihai
Cristian. S-a primit de la RUR Bucuresti lista cu stagiari .
Revenim la solicitarea de clarificare a depunerii dosarelor, a
continutului lor, precum si de reactivare a subcomisiei de stagiu din
cadrul Comisiei Profesionale pentru monitorizarea stagiului profesional.
Resolicitam publicarea pe site-ul RUR Bucuresti a tuturor stagiarilor,
data inscrierii la stagiu, modul de efectuare a stagiului, indrumatorul de
stagiu, precum si alte date considerate relevante.
3. Biroul Teritorial a analizat impreuna cu specialisti cu drept de
semnatura si arhitecti sefi de municipii si judete, proiectul de Ordin al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei
publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
In acest sens Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a
transmis o solicitare, la care am aderat si noi, propunand amanarea
avizarii ordinului pana la definitivarea punctelor de vedere din teritoriu.
4. Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest a transmis, la
solicitarea domnului Gabriel Pascariu (APUR) tuturor specialistilor cu
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drept de semnatura din regiunea Vest si Sud-Vest invitatia de
participare, cu proiecte, la expozitia ”O DECADA DE PLANIFICARE
SPATIALA IN ROMANIA”, cu ocazia implinirii a 150 de ani de
invatamant de arhitectura si a 123 de ani de la constituirea “Societatii
Arhitectilor din Romania”.
Evenimentul
este organizat de Universitatea de Arhitectura si
Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti si Asociatia Profesionala a Urbanistilor
din Romania (UAR) cu partener APUR–Asociatia Profesionala a
Urbanistilor din Romania.
Biroul Timisoara a transmis doua proiecte, ambele coordonate de arh.
Radu Radoslav -PATZ-Deva-Simeria-Hunedoara, avizat si finalizat in
2008 si PATJ-Hunedoara avizat si finalizat in 2010.
Specialistii cu drept de semnatura au semnalat faptul ca ar fi trebuit
expuse si PUZ-uri semnificative, cu elemente inovative si de larg
interes, nu numai PUG-uri, PATJ-uri sau PATZ-uri.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest pregateste decernarea
celei de a XIII-a Diplome de Excelenta in Domeniul Regenerarii Urbane
prin initiative private care se va acorda in data de 6 martie, pentru
Festivalul International de arta stradala FISART. Detalii le vom da in
curand pe site-ul biroului.
Biroul Teritorial a continuat actiunea de donare de reviste si carti din
seria Urbanismul –Serie Noua bibliotecilor universitare din zona.
Biroul Teritorial a solicitat si a clarificat elemente necesare pentru
finalizarea site-ul biroului, care sunt acum in curs de implementare.
Biroul teritorial Timisoara s-a preocupat si de activitatea de gestiune si
administrare curenta (acte contabile primare, aprovizionare cu
consumabile, etc.) .

Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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