Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

94/24.03.2014

MEMORIU DE ACTIVITATE 25 februarie-24 martie 2014

1. S-a intocmit si transmis punct de vedere la dosarul de incheiere stagiu
si solicitare drept de semnatura al arh. Povian Cristina. S-a primit de la
RUR Cluj un transfer de stagiar - arh.Tasnadi Razvan (desfasoara
stagiul in Petrosani, dar locuia in Cluj si acum are buletin de Petrosani).
Rugam, pentru a evita astfel de situatii, sa se clarifice urmatoarele
probleme la depunerea dosarelor:
- locul de depunere, respectiv unde are solicitantul buletinul sau unde
isi desfasoara activitatea?
De asemenea, rugam sa se reactiveze subcomisia de stagiu din
cadrul Comisiei Profesionale pentru monitorizarea stagiului profesional.
Rugam 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, pentru a putea evita
eventuale nemultumiri viitoare.
2. Biroul Teritorial a transmis in teritoriu ultimele noutati legislative.
3. Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest a transmis, la
solicitarea domnului Gabriel Pascariu (APUR) tuturor specialistilor cu
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 a fost organizat de Universitatea de Arhitectura si
Urbanism
“Ion Mincu”
Bucuresti si Asociatia Profesionala a
Urbanistilor din Romania (UAR) cu partener APUR –Asociatia
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Profesionala a Urbanistilor din Romania si RUR, in data de 28.02.01.03.2014.
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.
Arh. Radu Radoslav a transmis si punctul de vedere solicitat, referitor la
PUG-uri, pentru masa rotunda din 01.03.2014, organizata in cadrul
aceluiasi eveniment.
Specialistii cu drept de semnatura au semnalat faptul ca ar fi trebuit
expuse la urmatoarele evenimente de acest fel si PUZ-uri semnificative,
ce elemente inovative si de larg interes nu numai PUG-uri, PATJ-uri
sau PATZ-uri .
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a decernat ce-a de a
XIII-a Diploma de Excelenta in Domeniul Regenerarii Urbane prin
initiative private care s-a acordat in data de 6 martie, pentru Festivalul
International de Arta Stradala FISART de la Timisoara. Detalii sunt pe
site-ul biroului, iar invitatiile au fost transmise si la RUR Bucuresti,
respectiv Revista Urbanismul-Serie Noua.
Biroul Teritorial a participat, prin reprezentant teritorial arh.Radu
Radoslav si sef birou teritorial ing. Sanda Predescu la conferinta Urban
Concept- Dezvoltare Urbana Moderna in Romania, editia a XIV-a, 1315 martie, Hotel Mara, Sinaia.
Arh. Radu Radoslav a prezentat prelegerea “Spatiu Rural-Agricultura
urbana-Coridoare verzi Timisoara Nord Vest”. Detalii sunt pe site-ul
Biroului Teritorial.
Biroul Teritorial Timisoara s-a preocupat de finalizarea site-ului
Biroului, iar astazi vom primi, conform instiintarii de la doamna Urda
Anca-responsabila de contract cu ITC, instructiuni pentru utilizarea
sectiunii newletter.
S-au primit solicitari, din teritoriul arondat, de la arhitecti sefi, pentru
modele de regulament de organizare si functionare Comisie
Consultativa de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, precum si pentru
modalitati de desemnari, din partea RUR, a specialistilor cu drept de
semnatura pentru a face parte din aceste comisii. Credem ca se
impune discutarea acestui aspect si lamurirea in Consiliul Superior
RUR a modalitatii de abordare.
Biroul Teritorial s-a preocupat, ca de obicei, de activitatea de gestiune
si administrare curenta (acte contabile primare, aprovizionare cu
consumabile, transmitere documente, curatenie,etc.) .

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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