Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
154/26.05.2014

MEMORIU DE ACTIVITATE 24 aprilie – 26 mai 2014

1. S-au primit la Biroul Teritorial Timisoara doua dosare pentru drept de
semnatura, care au fost verificate si la care s-au cerut completari si s-a
transmis la RUR Bucuresti un dosar de stagiar, inregistrat la Timisoara.
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a reverificat lista cu
stagiari, afisata pe site-ul RUR, valabila la 30.04.2014.
S-au solicitat, dupa verificari si confirmari, prin mail, modificari, in sensul
mutarii apartenentei stagiarului in zona unde isi desfasoara activitatea si nu
unde are buletinul. S-a operat, la cerere, o modificare, in baza de date, in
sensul inregistrarii unui specialist cu drept de semnatura in zona Regiunii
Vest, unde de fapt profeseaza de la obtinerea dreptului de semnatura in
2009 si nu unde are buletinul-judetul Bihor.Tinand cont de cele mentionate
mai sus se poate presupune ca pot exista si alte cazuri, in situatia
centralizata, pe tara si ar trebui sa se efectueze verificari si modificari,
acolo unde este cazul -Regiunea Vest este verificata si baza de date este
corecta.
Referitor la situatia stagiarilor trebuie sa constatam ca sunt foarte multi la
care stagiul este depasit, fara cerere de intrerupere si este cazul, la
modificarea de regulament privind dreptul de semnatura, sa se mentioneze
cum se rezolva aceasta situatie -din punctul nostu de vedere trebuie scosi
din baza de date si pot reveni cu alt stagiu sau la sase (6) ani vechime,
pentru solicitare drept de semnatura.
3. In 12.05.2014, cu ocazia simpozionului organizat pentru masteranzii
Facultatii de Arhitectura si Urbanism ai Universitatii Politehnica Timisoara,
arh.Radu Radoslav, reprezentant teritorial RUR, a premiat cu carti
biblioteca –Urbanismul Serie- Noua: “I.Al.Davidescu-Notiuni de UrbanismCurs predat la Scoala Politehnica Carol al II-lea, publicat in anul 1937”,
autorii lucrarilor deosebite. Evenimentul este postat si pe site-ul Biroului
Timisoara.
4. Biroul Teritorial Timisoara a centralizat si alcatuit, prin consultare si cu
celelalte birouri teritoriale (Cluj si Iasi) o situatie cu incarcarea pe oameni si
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activitati pentru anul 2013 si 2014, care a fost transmisa, conform
solicitarii, in termen, in data de 19 mai 2013, doamnei Director executiv
RUR-arh.Liliana Petrisor.
5. Biroul Teritorial Timisoara a solicitat, inregistrat si retransmis situatiile
care exista, in acest moment, referitoare la pregatirea celor care ocupa
functia de arhitect sef (responsabil cu problemele de urbanism si
amenajarea teritoriului) pentru intalnirea cu cei de la ANFP.
Se poate constata ca Asociatia Arhitectilor Sefi de Municipii nu
functioneaza, iar Asociatia Arhitectilor Sefi de Judet (care este in plina
mutare, din Iasi in Focsani) nu are aceasta situatie.
6. Referitor la organizarea unei expozitii itinerante cu materialele expozitiei
”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”, organizate in Bucuresti, cu
vernisaj in 28 februarie 2014, la care s-a contribuit cu solicitare si
transmitere materiale, asteptam sa se comunice finalizarea cutiilor pentru
transport si clarificarea platii tarifului pentru exercitarea dreptului de
semnatura a celor care expun, precum si o coordonare intre birouri.
7. Biroul Teritorial Timisoara propune, din nou, realizarea in cadrul Revistei
Urbanismul-Serie Noua, poate in numarul dedicat cercetarii in urbanism, a
unui material, special, dedicat evenimentelor de decernare a diplomelor de
excelenta ajunse la un numar de 14 (incepand cu ianuarie 2011).
8. Biroul Teritorial a transmis in teritoriu ultimele noutati cu privire la
urbanism si amenajarea teritoriului, folosind aplicatia newsletter, de pe siteul biroului.
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. 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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