Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

114/17.04.2014

MEMORIU DE ACTIVITATE 25 martie – 23 aprilie 2014

1. S-a retransmis propunerea de atestare arhitecti sefi, intocmita de Biroul
Timisoara, la secretariatul Comisiei Profesionale. La acest document
este nevoie, la punctele la care se solicita, clarificari juridice.
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a decernat in 3 aprilie
2014 cea de-a XIV-a Diploma de Excelenta in domeniul REGENERARII
URBANE prin initiative independente, pentru REINTRODUCEREA
SPATIULUI SINAGOGII din CETATE –TIMISOARA in CIRCUITUL
CULTURAL al municipiului, Societatii Filarmonice din Timisoara, dnei
ALEXANDRA RAZVAN-MIHALCEA, presedinte. Evenimentul a fost
mediatizat si transmis in timp real pe site-ul biroului si tuturor celor
interesati, inclusiv RUR Bucuresti si Revista Urbanismul-Serie Noua.
Biroul Teritorial Timisoara propune realizarea in cadrul Revistei
Urbanismul-Serie Noua, a unui material, dedicat evenimentelor de
decernare a diplomelor de excelenta ajunse la un numar de 14
(incepand cu ianuarie 2011).
3. Biroul Teritorial Timisoara in colaborare cu Facultatea de Arhitectura si
Urbanism Timisoara UPT, propune realizarea unui material, in cadrul
Revistei Urbanismul-Serie Noua, in numarul dedicat cercetarii in
urbanism, cu posibil 2-3 proiecte de cercetare in domeniul amenajarii
teritoriului din cadrul diplomei pe domeniu.
4. Secretariatul Comisiei de Examinare ne-a comunicat ca situatia
atestarii/examinarii pentru obtinere drept de semnatura nu se mai
transmite separat, ci doar in comunicatul C.S.RUR, dupa sedinta
lunara. Cu ocazia analizarii comunicatului s-a putut constata ca trebuie
operate modificari de inregistrare in baza de date a specialistilor cu
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drept de semnatura, in sensul apartenentei la judetul in care lucreaza,
nu unde au domiciliul din buletin, dupa cum s-a reiterat in sedinta din
27 martie 2014. Astfel domnul urbanist Rascol Mihail Cristian, care
lucreaza in Bucuresti (cu dosar de stagiatura si solicitare drept de
semnatura in regiunea Sud-Vest) obtinand drept de semnatura in
sesiunea din 25 martie, figurand in Judetul Dolj, a fost mutat in
Bucuresti.
Biroul Teritorial Timisoara va proceda la reverificarea tuturor stagiarilor
pentru pastrarea principiului enuntat mai sus, referitor la apartenenta in
teritoriu.
5. Biroul Teritorial a transmis in teritoriu ultimele noutati legislative.
6. Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest a transmis, la
solicitarea domnei arh.Daniela Puia, noul secretar general de redactie
al Revistei Urnanismul Serie-Noua, situatia cu stocurile de reviste si
carti, solicitandu-se clarificari la politica editoriala pentru o corecta
informare in teritoriu (vezi si punctul 3).
7. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a antamat o colaborare
cu proaspata Filiala Timis a Uniunii Arhitectilor din Romania, oferind
sprijin logistic acesteia.
8. Biroul Teritorial Timisoara s-a preocupat de finalizarea site-ului
Biroului, care acum este functional in intregime. Pentru aceasta s-a
reactualizat baza de date, inclusiv e-mailurile specialistilor cu drept de
semnatura din teritoriul arondat: regiunea Vest si regiunea Sud-Vest.
9. S-au primit noi 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 clarificarea acestor aspecte si lamurirea in Consiliul Superior
RUR a modalitatii de abordare.
10. Ca de obicei, biroul a transmis toate informatiile solicitate referitoare la
drept de semnatura, legislatie, evidenta specialistilor, rolul si targetele
RUR, tuturor celor interesati.
11. Biroul Teritorial s-a preocupat de activitatea uzuala 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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