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MEMORIU DE ACTIVITATE 21 ianuarie -23 februarie 2015

1. Reprezentantul teritorial prof.dr.arh.Radu Radoslav a premiat studentii
Facultatii de Arhitectura si Urbanism-UPT, din anul IV Structuri Urbane si
anul V Compozitie Urbana, pentru lucrari deosebite, cu reviste UrbanismulSerie Noua. De asemenea, cu aceleasi publicatii, au fost premiati si
studentii masteranzi anul II ai Facultatii de Chimie, Biologie, Geografie –
UVT.
2. Biroul RUR al Regiunii de Dezvoltare Vest s-a informat in teritoriul
arondat asupra posibilitatii organizarii cursurilor de formare profesionala
continua de specialitate pentru cei care ocupa in prezent posturi in
administratia locala, la comune, care sunt functionari publici si nu
indeplinesc conditiile legii. Rezultatul discutiilor a fost comunicat dlui
prof.univ.dr.arh. Alexandru Sandu, conform solicitarii.
3. S-a postat si s-a transmis prin newsletter Hotararea Consiliului Superior
RUR nr. 164/11.12.2014 cu privire la ageerea Masteratului de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului a Facultatii de Arhitectura si Urbanism din cadrul
UPT.
4. 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 februarie
2015.
5. S-a postat pe site si s-a distribuit prin newsletter anuntul aparitiei revistei
Urbanismul-Serie Noua nr.18/2014-“Va plac spatiile publice?” si s-au donat
exemplare Bibliotecii Centrala a Universitatii Politehnica.
6. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a postat pe site, la 2015,
actualizarea bazei de date a specialistilor cu drept de semnatura RUR.
7. S-a postat pe site-ul biroului teritorial la sectiunea “Arondare teritoriala”
harta judetelor arondate Regiunii de Dezvoltare Vest si Sud-Vest.
8. S-a transmis un dosar de inscriere in stagiu pt. arh. Szarvas Raul-jud.
Timis.
9. S-a trimis, conform hotararii Consiliului Superior din 29 ianuarie, catre
toate primariile de municipii si orase, scrisoarea de atentionare privind
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necesitatea urmaririi achitarii tarifului de exercitare a dreptului de
semnatura, conform cu Legea 350/2001, actualizata.
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.
11. Specialisti cu drept de semnatura si cei interesati au fost informati de
activitatea si noutatile aparute in domeniul urbanismului si amenajarii
teritoriului prin postarile de pe site-ul biroului teritorial si de pe blog.
12. Reprezentantul teritorial prof. dr. arh. Radu Radoslav a transmis un
material pentru evenimentul organizat de Ministerul Administratiei si
Dezvoltarii Regionale, sub coordonarea doamnei arh.Anca Ginavar, in
colaborare cu RUR, in perioda 17-20 iunie 2015.
13. Biroul teritorial si-a exprimat intentia, ca urmare a invitatiei primite de la
Asociatia Oameni si Companii, de a participa cu prelegere la evenimentul
Urban Concept din 12-14 martie 2015. Prelegerea va trata regenerarea
urbana prin initiative independente si va face referire si la cele 15 Diplome
de Excelenta acordate de RUR-Biroul Teritorial al Regiunii de Vest in
perioada 2011-2014.
14. S-a retransmis biroului Contabilitate RUR datele solicitate pentru
reglementarea situatiei privind sumele de bani la dispozitia biroului .
15. Personalul biroului a raspuns, tuturor celor interesati, cu informatii
referitoare la drept de semnatura, legislatie, evidenta specialistilor, rolul si
targetele RUR.
16. 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
Secretar asistent
Ing.Cristina Bausche
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