Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
299/29.09.2014

MEMORIU DE ACTIVITATE 9 iulie -29 septembrie 2014
1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis, in doua
etape, exemplarele originale ale dosarelor pentru stagiu: arh.Povian Cristina,
Branda Pavel Dan, Raducan Morega Corneliu si exemplarul original al
dosarului pentru solicitare drept de semnatura arh. Puie Bogdan Ioan- care
se incadreaza pentru sesiunea din 30 septembrie.
Referitor la situatia stagiarilor sunt multe probleme de clarificat care au fost
transmise si in rapoartele noastre de activitate anterioare si anume:
-atitudinea discriminatorie a comisiei de examinare RUR fata de
masteratul de “Urbanism si Amenajarea Teritoriului” ce se desfasoara la
Facultatea de Arhitectura si Urbansim UPT (anexat este adresa catre
decanul facultatii mai sus mentionate).
-cum se procedeaza cand stagiile sunt depasite?
- cum se pot inlocui indrumatorii de stagiu?
- care este locul unde se inscrie stagiarul?
- cum se face monitorizarea stagiului?
-etc
Nu am primit materialul referitor la derularea stagiului profesional –care apare
pe ordinea de zi din 2 octombrie a C.S.RUR- pentru a ne expune si noi
punctul de vedere desprins din cazuri concrete.
2. Prof.dr.arh. Radu Radoslav, in calitate de reprezentant RUR, s-a intalnit
in data de 14 septembrie cu reprezentanti ai Directiei de Urbanism din
jud.Hunedoara pentru clarificari legislative si legate de Comisia Tehnica de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism.
3. S-au primit in luna august, Revista Urbanismul-Serie Noua nr.16-17
precum si “Carta Urbanismului European” editata in Biblioteca Urbanismul Serie Noua care au fost distribuite conform solicitarii RUR.
4. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a organizat simpozionul
“Urbanismul intre cercetare si bune practici”: 25 septembrie -1 octombrie
2014, eveniment care se afla in plina desfasurare. La sectiunea Cercetare au
fost expuse lucrari de licenta in urbanism si lucrari de dizertatie ale
absolventilor de la master “Urbanism si Amenajarea Teritoriului” Facultatea
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de Arhitectura si Urbanism UPT si lucrari de lucrari de dizertatie de la
Facultatea de Urbanism UAUIM Bucuresti.
Evenimentul a avut impact major in lumea profesionistilor si a populatiei.
Organizarea evenimentului a necesitat eforturi deosebite, organizatorice,
financiare, etc. Cele financiare se incadreaza in bugetul aprobat de CS RUR.
Toate etapele evenimentului au fost transmise, in timp real, specialistilor cu
drept de semnatura, detinatorilor diplomelor de excelenta, organizatiilor
profesionale, RUR Bucuresti , Iasi, Cluj si au fost postate pe site-ul biroului si
pe blog.
La terminarea simpozionului vom face un material dedicat acestui eveniment.
Lansarea evenimentului a fost transmisa si de postul national TVR3.
5. Biroul Teritorial Timisoara revine cu propunea de realizare in cadrul
Revistei Urbanismul-Serie Noua, (poate in numarul dedicat cercetarii in
urbanism), a unui material special, dedicat evenimentelor cuprinse in
Simpozionul “Urbanismul intre Cercetare si Bune Practici” in care Sectiunea
de Diplome de Excelenta (ajunse la un numar de 15) are un rol deosebit in
atingerea telului de buna guvernare locala .
6. Biroul Teritorial a transmis in teritoriu noutatile legislative si informatii cu
privire la urbanism si amenajarea teritoriului, folosind aplicatia newsletter, de
pe site-ul biroului.
7. Prof.dr.arh. Radu Radoslav a transmis Asociatiei Salvati Patrimoniul
Timisoarei “Scrisoarea deschisa asupra rolului actorilor implicati in devenirea
urbana”.
8. Biroul a transmis toate informatiile solicitate referitoare la drept de
semnatura, legislatie, evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, tuturor
celor interesati.
9. Biroul Teritorial a asigurat de activitatea curenta de gestiune si
administrare
(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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