Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
390/08.12.2014

MEMORIU DE ACTIVITATE 07 noiembrie -10 decembrie 2014
1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin reprezentant
teritorial si sef birou, a participat, in data de 07.11.2014, la Centrul de
Cultura Arhitecturala din Bucuresti, la marcarea zilei mondiale a
urbanismului.
La eveniment au fost invitate persoane reprezentand asociatii profesionale,
fundatii, institutii publice din educatie, cercetare si administratie ce
grupeaza specialisti in domeniu.
Evenimentul a fost organizat de Asociatia Profesionala a Urbanistilor din
Romania (APUR), in parteneriat cu Uniunea Arhitectilor din Romania (UAR)
si cu Registrul Urbanistilor din Romania (RUR) in scopul identificarii
pricipalelor provocari actuale ale urbanismului, la nivel mondial si
implicatiile lor la nivel local si stabilirii modului prin care organizatiile ce
reunesc specialisti in domeniu pot colabora si actiona impreuna si pot
interactiona cu autoritatile si comunitatile pentru a gasi solutii optime la
problemele complexe ale dezvoltarii oraselor si teritoriilor.
Cei prezenti au hotarat ca pana la sfarsitul anului sa fie lansata o declaratie
comuna a asociatiilor si organizatiilor profesionale .
Prof.dr.arh Radu Radoslav a transmis observatiile sale la draftul lansat cu
aceasta ocazie.
2. Arh.Radu Radoslav a comunicat succesul Facultatii de Arhitectura si
Urbanism din Universitatea Politehnica Timisoara la a 23-a Expozitie de
Urbanism SECTIA STUDENTI de la Belgrad (vernisaj in 7 noiembrie 2014)
cu doua lucrari selectionate (la ambele tutor si Prof.dr.arh.Radu Radoslav)
dintre care una a primit premiul intai.
3. Biroul RUR al Regiunii de Dezvoltare Vest a comunicat Facultatii de
Arhitectura si Urbanism decizia Consiliului Superior RUR luata in sedinta
din 7 noiembrie 2014 cu privire la ageerea provizorie a masteratului de
urbanism si amenajarea teritoriului a facultatii mai sus mentionate pentru o
perioada de inca doi ani. Hotararea C.S.RUR se va publica pe site-ul RUR
si va fi transmisa Facultatii de Arhitectura si Urbanism a Universitatii
Politehnica Timisoara.
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4. La invitatia O.A.R. filiala Oltenia Prof.dr.arh Radu Radoslav a participat
in juriul care a premiat lucrarile selectate din anul 2014 cu ocazia Anualei
2014, desfasurate la Craiova in data de 17 noiembrie 2014.
Reprezentanta Registrului Urbanistilor din Romania-Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest din cadrul Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a continuat traditia parteneriatului cu O.A.R. Filiala Oltenia, inceput in
anul 2013, acordand diplome si premii in reviste si carti Urbanismul –Serie
Noua pentru promovarea urbanismului si a Registrului Urbanistilor din
Romania. Evenimentul este postat pe site-ul biroului.
5. Prof.dr.arh.Radu Radoslav a participat, in 21-22 noiembrie 2014, la unul
dintre evenimentele Anualei de Arhitectura 2014 a Filialei O.A.R.Timis,
prilej cu care a prezentat viziunea sa referitoare la conectarea in realitate si
comunitate a discursului profesionistului raportata la contextul fizic si
teoretic prezent.
6. Prof.dr.arh. Radu Radoslav, in calitate de reprezentant RUR, a participat
la sedintele Comisiei consultative de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
de la Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis din luna noiembrie
2014.
7. S-a continuat actiunea de distribuire a Revistei Urbanismul-SerieNoua
nr.16-17, precum si Carta urbanismului european, editata in Biblioteca
Urbanismul-Serie Noua.
8. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a preluat si va transmite,
din nou, parerea specialistilor cu drept de semnatura arondati referitoare la
finalizarea proiectului de regulament privitoare la stagiu profesional numai
dupa aprobarea regulamentelui privind dreptul de semnatura si
regulamentului privind organizarea si functionarea RUR.
Am primit pareri referitoare la regulamentul de stagiu care au mentionat
faptul ca se mareste birocratia in conditiile in care foarte multi stagiari, din
cauza crizei in domeniu, nu-si mai finalizeaza stagiul.
Propunem ca atunci cand se va finaliza dezbaterea sa se posteze pe siteul RUR, in dezbatere publica, 30 de zile, regulamentele referitoare la drept
de semnatura si derulare stagiu profesional.
Propunem ca, dupa aprobare, sefii de birouri teritoriale sa fie convocati la o
instruire de lucru asupra procedurilor specifice referitoare la obtinerea
dreptului de semnatura si derularea stagiului profesional.
9. 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 15 (incepand cu ianuarie 2011) si
includerea actiunii in bugetul RUR pe 2015.
10. 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.
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11. Biroul teritorial a intocmit si transmis B.V.C.-ul pe anul 2015 precum si
inventarul mijloacelor fixe.
12. Biroul a transmis toate informatiile solicitate referitoare la drept de
semnatura, legislatie, evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, tuturor
celor interesati.
13. S-a transmis la RUR Bucuresti un dosar de solicitare drept de
semnatua a c.arh.Florecu Nicolae.
14. Biroul Teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, curatenie,
etc.) .

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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