Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

Nr. 127/22.04.2015

RAPORT DE ACTIVITATE
al BIROULUI TERITORIAL al REGIUNII de DEZVOLTARE VEST
pentru perioada 26 aprilie 2013 – 30 aprilie 2015
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest si-a desfasurat activitatea in
conformitate cu prevederile Regulamentului, referitor la organizarea si functionarea
Registrului Urbanistilor din Romania, implicandu-se in indeplinirea obiectivelor
stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor, sub coordonarea
reprezentantului teritorial- profesor universitar doctor arh. Radu Radoslav.
1. CAPITOLUL ORGANIZARE INSTITUTIONALA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul in Timisoara, a
coordonat activitatea pentru judetele arondate: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si
Timis si activitatea Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest, pentru judetele: Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea, arondate provizoriu incepand cu iunie 2010.
In anul 2011, incepand cu luna octombrie, dupa cum se stie, Consiliul Superior
RUR a nominalizat un coordonator pentru Regiunea Sud-Vest, in persoana doamnei
arh. Nicoleta Parvanescu, infiintandu-se reprezentanta RUR pentru aceasta regiune,
care inglobeaza judetele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti si Valcea, cu sediul la Craiova.
2. CAPITOLUL BAZA DE DATE
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de date cu
specialistii cu drept de semnatura arondati ariei sale de acoperire teritoriala in mod
permanent. Baza de date pentru Regiunea Sud-Vest, transmisa coordonatorului
desemnat, a fost actualizata de acesta.
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Pe site-ul biroului teritorial este postata baza de date cu specialistii cu drept de
semnatura.
In baza de date a biroului teritorial sunt inclusi si stagiarii aferenti Regiunii de
Dezvoltare Vest (23) si Sud Vest (10), conform regulamentelor RUR, in vigoare.
Trebuie sa mentionam ca din totalul stagiarilor (33) 19 au stagiul depasit (58%).
Dosarele lor au fost trimise si la RUR Bucuresti, urmand sa fie monitorizati
cand se va activa subcomisia de monitorizare stagiu, apartinand de Comisia
Profesionala RUR sau cand se va aproba Regulamentul privind derularea stagiului
profesional privind dobandirea dreptului de semnatura.
Stagiarii apar pe site-ul RUR (Comisie Examinare-Stagiatura-Registrul
stagiarilor) incepand cu anul 2014, luna aprilie.
3. CAPITOLUL IMAGINE
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a postat pe site –ul RUR, la
Birouri teritoriale toate actiunile importante la sectiunea Evenimente, la sectiunea
Noutati, precum si la sectiunea Rapoarte de Activitate si Proiecte, promovandu-se
activitatea si targeturile Registrului Urbanistilor din Romania.
S-a

continuat

si

postarea

pe

blogul

biroului

teritorial:

www.rur5vest.blogspot.ro.
Mentionam ca evenimentele care au avut loc in Regiunea de Dezvoltare SudVest au fost postate, in rapoartele de activitate ale Reprezentantei Craiova, care
apar alaturi de rapoartele Biroului Timisoara, pe pagina Birouri teritoriale, sectiunea
Birou Timisoara, respectiv la Evenimente/Noutati, atunci cand au fost transmise sau
cand s-au derulat impreuna cu Biroul Timisoara, deoarece site-ul nu permite, inca,
acces direct reprezentantelor. Actiunile desfasurate in aceasta regiune au fost
enumerate in memoriile de activitate trimise de d-na. arh. Nicoleta Parvanescucoordonatorul pentru Regiunea Sud Vest, care au fost postate de noi la sectiunea
„Rapoarte de activitate” Craiova.
Reprezentantul teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest- dl. arh. Radu
Radoslav a prezentat in media, in numeroase ocazii, ce este si ce face RUR, cum se
implica in dezvoltarea urbanistica a orasului si cum se poate obtine drept de
semnatura. Trebuie sa mentionam in special adoptarea unei pozitii referitoare la
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responsabilitatile participantilor la procesul de devenire urbana/teritoriala
materializata si prin draftul de scrisoare emanat cu ocazia Zilei Mondiale a
Urbanismului, in organizarea APUR, U.A.R si R.U.R., in 7 noiembrie 2014, la
Bucuresti.
4. CAPITOLUL RELATII BIROU – CS RUR
S-a asigurat participarea reprezentantului RUR al Regiunii de Dezvoltare Vest, in
calitate de invitat, la sedintele Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din
Romania, unde acesta a prezentat situatia din teritoriu, actiunile promovate,
precum si pozitiile specialistilor cu drept de semnatura fata de toate problemele
specifice luate in discutie de RUR.
S-au realizat toate sarcinile delegate direct de Consiliul Superior, dintre care
mentionam:
- participarea reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav desemnat de
C.S.RUR in Comisia Centrala de Disciplina.
- participarea reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav, desemnat de
C.S.RUR in Comisia Profesionala Centrala RUR, ca Presedinte al Subcomisiei pentru
cooperare, concursuri, premii, imagine.
- desemnarea reprezentantului teritorial, din partea RUR, in Comisia
Consultativa de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Hunedoara .
- biroul teritorial a finalizat si transmis specialistului responsabil cu site-ul de la
ITC toate actiunile si datele referitoare la activitate, pt. a fi incarcate pe site. S-a
primit manualul de introducere date pe site si s-a participat la instructajul din 18
octombrie 2013.
- s-a transmis in teritoriul arondat adresa directorului executiv referitoare la
achizitionarea numerelor disponibile din publicatia Urbanismul-serie Noua, ca parte
a programului de formare profesionala.
- biroul teritorial a intocmit si transmis propuneri referitoare la:
atributii birouri teritoriale si reprezentante, regulament pentru obtinerea dreptului
de semnatura, regulament referitor la organizarea si functionarea RUR, norme
privind atestarea arhitectilor sefi, regulament privind organizarea concursurilor de
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urbanism, regulamente pentru derularea stagiului profesional in vederea dobandirii
dreptului de semnatura etc.
- biroul teritorial a transmis, in colaborare cu Biroul Teritorial Cluj, in urma
analizei cu specialistii cu drept de semnatura si arhitecti sefi, proiectul de Ordin al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, o propunere, in acest sens.
- biroul teritorial a transmis la solicitarea C.S.RUR, prin domnul arh.Gabriel
Pascariu, tuturor specialistilor cu drept de semnatura solicitarea de a participa cu
proiecte, la expozitia „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
constituierea „Societatii Arhitectilor din Romania”.
- biroul teritorial a solicitat si clarificat elementele necesare pentru finalizarea
site-ului biroului, devenit functional in aprilie 2014.
- s-a transmis in 19 mai 2014, la solicitarea directorului executiv, pentru
analizarea activitatii Biroului Timisoara, situatia activitatilor pe persoane, derulate in
perioada 2013-mai 2014.
- biroul teritorial s-a informat in teritoriu si a transmis dlui prof.univ.dr.arh.
Alexandru Sandu, posibilitatile organizarii cursurilor de formare profesionala
continua de specialitate pt. cei care ocupa in prezent posturi in administratia locala,
la comune, care sunt functionari publici si nu indeplinesc conditiile legii.
- s-a trimis, conform hotararii Consiliului Superior din 29 ianuarie 2015, catre
toate primariile de municipii si orase, scrisoarea de atentionare privind necesitatea
urmaririi achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura, conform cu Legea
350/2001 actualizata.
- reprezentantul teritorial a transmis un material pt. evenimentul organizat de
ministerul Administratiei si Dezvoltarii Regionale, sub coordonarea dnei arh. Anca
Ginavar, in colaborare cu RUR, in perioada 17-20 iunie 2015.
- s-au transmis, la timp, toate solicitarile, inclusiv rapoartele de activitate.
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5. CAPITOLUL obtinere DREPT DE SEMNATURA
Biroul teritorial a primit si verificat dosare pentru drept de semnatura si
extindere drept de semnatura pentru specialisti arhitecti si specialisti din domenii
conexe.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis propuneri

si

observatii referitoare la obtinerea dreptului de semnatura. Sunt inca aspecte care
trebuiesc lamurite, precum si altele care necesita precizari si/sau simplificari,
urmand ca acestea sa se rezolve pe parcurs.
Comisia de Examinare cu acordul Consiliului Superior RUR va publica in Revista
Urbanismul Serie Noua metodologia de obtinere a dreptului de semnatura, ocazie
cu care ne vom da si noi concursul.
Reprezentantul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest conf.dr.arh. Radu
Radoslav a fost prezent de mai multe ori in decursul anilor la posturi locale de
televiziune pentru a explica, din nou, ce este si ce face RUR, cum se implica in
dezvoltarea urbanistica a orasului si cum se poate obtine dreptul de semnatura.
Actiunile au fost mediatizate si au fost remise, la RUR Bucuresti, prin
transmiterea memoriilor de activitate intocmite si depuse in fiecare luna, inainte de
sedinta Consiliului Superior RUR, la secretariat si la Director Executiv.
Prof.dr.arh. Radu Radoslav, a contribuit in calitate de reprezentant teritorial la
emiterea Hotararii Consiliului Superior RUR nr.164/11.12.2014 cu privire la agreerea
Masterului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Facultatii de Arhitectura si
Urbanism din cadrul UPT.
6. CAPITOLUL ACTIVITATE PROFESIONALA
Dintre manifestarile profesionale, care au avut loc in acest mandat si la care sa participat, le mentionam pe cele reprezentative, mai jos:
- prof.dr.arh. Radu Radoslav a coordonat, impreuna cu arh.drd. Mihai Danciu un
atelier de „arhitectura sociala si urbanism participativ”, organizat de Asociatia
„Colonia Vesela” din Petrosani la care au participat studenti de la FAUT si Facultatea
de Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti.Viziunea proiectului lansat :”ShareParticipa!” a fost premiata, in cadrul competitiei din SUA-Modern Atlanta Prize
2013, cu premiul II.
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- biroul teritorial a participat la Anuala de Arhitectura Oltenia 2013, organizata de
filiala OAR Oltenia, unde s-au acordat, impreuna cu coordonatorul regional SudVest, premii constand in reviste Urbanismul-Serie Noua.
- reprezentantul teritorial a transmis punct de vedere referitor la elaborarea de
catre ADR a planurilor/strategiilor de dezvoltare.
- prof.univ.dr.arh. Radu Radoslav a participat, in octombrie 2013, la finalizarea
concursului international de solitii „Concept artistic-urbanistic pentru reconfigurarea
si reamenajarea zonei gradenelor frontale din vecinatatea Palatului Parlamentului”
organizat de Camera Deputatilor.
- s-a participat, cu prelegerea dlui Radu Radoslav, la conferinta „Mass Transport
Conference”, organizata la Bucuresti de catre UK Trade & Investment si British
Embassy Bucharest, din octombrie 2013.
- reprezentantul teritorial a participat la masa rotunda, organizata de OAR Timisoara
si ASOP Timis, pe probleme de spatiu public. Propunerea lansata de dnul Radu
Radoslav, cu acest prilej, cu privire la responsabilitatile participantilor la procesul de
devenire urbana/teritoriala, s-a materializat intr-o „Scrisoare deschisa RUR”.
- In data de vineri 28 februarie 2014 a avut loc, la Bucuresi, la UAUIM, vernisajul
expozitiei „O DECADA DE PLANIFICARE SPATIALA IN ROMANIA” la care Biroul
Timisoara a expus doua proiecte, ambele coordonate de arh. Radu Radoslav : PATZI
Deva-Simeria-Hunedoara, avizat si finalizat in 2008 si PATJ-Hunedoara avizat si
finalizat in 2010. S-a transmis de catre arh. Radu Radoslav si punctul de vedere
solicitat, referitor la PUG-uri, pentru masa rotunda , din 1 martie 2014, organizata in
cadrul aceluiasi eveniment.
- Prof. Dr. Arh. Radoslav Radu, in cadrul licentei FAUT UPT „UNIT de URBANISM” pe
care l-a coordonat, a introdus obligativitatea unor parteneriate educationale intre
studentii licentiati, Centru de Cercetare pentru Planificare Urbana UPT, si
beneficiarii-administratii locale, pentru promovarea rolului URBANISMULUI si
AMENAJARII TERITORIULUI in mediul real.
- In 12.05.2014 arh. Radu Radoslav a organizat un simpozion stiintific cu masteranzii
din anul II ai masteratului „Urbanism si amenajarea teritoriului” organizat in cadrul
Facultatii de Arhitectura si Urbanism a Universitatii Politehnica Timisoara, cu
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lucrarile de cercetare din predisertatie. Cu aceasta ocazie, cele mai bune lucrari au
fost premiate cu carti biblioteca –Urbanismul-Serie Noua: ”I.Al.DAVIDESCU-Notiuni
de Urbanism-Curs predat la Scoala Politehinica Carol al II-lea, publicat in anul 1937”.
- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a organizat in perioada 25
septembrie- 01 octombrie simpozionul „Urbanismul intre cercetare si bune practici”.
Pe parcursul a opt zile s-au derulat mai multe evenimente, dupa urmatorul
program:
Joi 25 septembrie, deschiderea simpozionului:
- Lansarea urmatoarelor publicatii: Revista Urbanismul-Serie Noua nr.1617/2014 „Parcelari si Extinderi de Orase”; Biblioteca Urbanismul Serie Noua ”Carta
urbanismului European” si in seria „Arhitectura” a Facultatii de Arhitectura si
Urbanism Timisoara- UPT, serie coordonata de Prof. Univ. Dr. Arh. Radu Radoslav,
publicatia ”Studii Urbane si de Amenajarea Teritoriului” care cuprinde o selectie de
predizertatii de la masterul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului al Facultatii de
Arhitectura si Urbanism Timisoara UPT, respectiv o selectie de licente din anul 2014,
unitul Urbanism, al Facultatii de Arhitectura si Urbanism Timisoara-UPT.
- Vernisajul expozitiei ”Cercetare si dezvoltare regionala”, sectiunea Cercetare
si Bune Practici, bazata pe motivarea acordarii celor 15 Diplome de Excelenta de
Bune Practici inmanate celor cu initiativa privata exceptionala care au contribuit la
dezvoltarea urbana si teritoriala a zonei noastre, de catre Biroul Timisoara.
- Masa rotunda ”Bune Practici” cu participarea celor care au primit aceste
Diplome de Excelenta din partea RUR Biroul Teritorial Timisoara si premierea lor cu
exemplare din Carta Urbanismului European.
Vineri 26 septembrie, lansare workshop GN-GE: de la Gara de Nord la Gara de
Est Timisoara, cu prelegeri pe tema –conferentiari: prof. Dr. Arh. Radu Radoslav,
consultant economic prof.dr. ec. Ing. Marian Mocan-UPT, drd.arh. Mihai Danciu,
Director ADR Vest Sorin Maxim si planning expert (Ove –Arup&parteners Ltd.)
Willem Brower.
Sambata 27 septembrie: prelegere, in cadrul workshopului, a managerului
Transferoviar Grup ing. Ciprian Rosca.
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Duminica 28 septembrie: vernisaj expozitie ”Lucrari de referinta master
Urbanism-Facultatea de Urbanism UAUIM Bucuresti”.
Miercuri 01 octombrie: inchiderea evenimentului, incheierea workshopului cu
prezentare solutii, discutii, premii RUR (reviste si diplome).
- S-a participat, cu lucrari - tutore si cotutore prof. Dr. arh.Radoslav Radu, la a 23-a
Expozitie de Urbanism-sectia studenti, de la Belgrad (vernisaj in 07 11.2014) cu doua
lucrari selectionate din peste o suta, transmise de catre 14 scoli de arhitectura din
lume, din care cea elaborata de dl stud. Arh Danciu Mihai a luat premiul intai.
- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin reprezentant teritorial si sef
birou, a participat, in data de 17 noiembrie 2014 la Anuala 2014 a Ordinului
Arhitectilor O.A.R. Oltenia. Arh. Radu Radoslav a fost invitat si in juriul care a jurizat
cele 43 de realizari ale specialistilor din zona, selectate de organizatori.
Reprezentanta Registrului Urbanistilor din Romania- Regiunea de Dezvoltare SudVest, din cadrul Biroului Timisoara, a continuat traditia parteneriatului cu O.A.R.
Filiala Oltenia, inceput in 2013, acordand diplome si premii in reviste si carti
Urbanismul-Serie Noua.
- Biroul Timisoara a participat si la Anuala 2014 a O.A.R.Timis, unde arh.Radu
Radoslav a prezentat, in data de 21-22 noiembrie 2014, viziunea sa referitoare la
conectarea in realitate si comunitate a discursului profesionistului, raportata la
contextul fizic si teoretic prezent.
7. BIROUL TERITORIAL si Revista URBANISMUL- Serie Noua
Biroul Teritorial Timisoara a sprijinit activitatea revistei Urbanismul –Serie
Noua prin elaborare articole, vanzarea de publicatii si prin acordarea de premii
studentilor, absolventilor si masteranzilor in reviste. De asemenea, publicatii au fost
donate centrelor universitare, bibliotecilor universitare, administratiilor locale din
zona arondata biroului teritorial, unor specialisti din administratia locala, precum si
altor specialisti cu ocazia diverselor manifestari la care RUR, prin reprezentanti, a
fost prezent, pentru promovarea targetelor RUR.
Biroul Teritorial Timisoara propune, din nou, Consiliului Superior RUR,
aprobarea editarii (separat sau in cadrul numarului din Revista Urbanismul-Serie
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Noua dedicat cercetarii-care urmeaza) unui material referitor la cele 15 Diplome de
Excelenta acordate pana acum de noi.
8. RELATIA cu ADMINISTRATIA LOCALA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat activ la actiunile
referitoare la probleme de amenajarea teritoriului si urbanism derulate de
administratiile locale, O.N.G.-uri, universitati si alte entitati.
Am colaborat, din nou, cu directiile de urbanism din primarii si consilii
judetene si am transmis situatia, la nivel de luna mai 2014, referitoare la pregatirea
celor ce ocupa functia de arhitect sef (responsabil cu probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului) pentru intalnirea programata de Consiliul Superior RUR cu
Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea alinierii la cerintele Legii
350/2001 cu modificari.
S-au primit solicitari, din teritoriul arondat, de la arhitecti sefi, pentru modele
de regulament de organizare si functionare a comisiilor consultative de amenajare a
teritoriului si urbanism si pentru desemnari de specialisti din partea RUR .
S-a participat prin arh. Radu Radoslav, la sedintele Comisiei Consultative de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism (CTATU) la Primaria Municipiului Timisoara,
Consiliul Judetean Timis si Consiliul Judetean Hunedoara.
Reprezentantul teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest a transmis o
scrisoare deschisa arhitectului sef al municipiului Timisoara asupra utilizarii
activitatii CTATU in avizarea studiilor de oportunitate prin care s-a solicitat
respectarea legislatiei, in sensul intocmirii de catre autoritatea publica a unui referat
scris, asumat,cu punctul de vedere economic, social si ecologic asupra oportunitatii
interventiei propuse. Scrisoarea, depusa oficial, a ramas si pana la ora actuala fara
raspuns.
Biroul Teritorial Timisoara a participat, in virtuitea relatiilor de colaborare cu
Agentia de Dezvoltare Vest, la Targul Regional de Inovare editia a II-a care a oferit o
platforma de intalnire si schimb de informatii pentru reprezentanti ai administratiei
publice regionale si locale, mediul universitar, organizatii profesionale, organizatii de
cercetare, mediul de afaceri, inclusiv reprezentanti ai Comisiei Europene.
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Ne propunem ca si pe viitor sa fim activi si sa avem relatii profesionale cu toti
actorii implicati in dezvoltarea durabila a teritoriului.
9. CAPITOLUL DISCIPLINA
Biroul teritorial a transmis punctul de vedere, prin presedintele Comisiei
Teritoriale de Disciplina pt. Regiunea Sud-Vest-arh. Nicoleta Parvanescu, la
solicitarea SC Demet SRL din Craiova, referitoare la o documentatie pentru
autorizatie de construire in municipiul Craiova.
La solicitarea coordonatorului RUR a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest-arh.
Nicoleta Parvanescu, care reclama nerespectarea legislatiei la intocmirea unor puzuri, s-a transmis obligativitatea de a instrumenta acest caz (in sensul Regulamentului
Comisiei de Disciplina).
Biroul Teritorial a efectuat cercetari in urma sesizarii Comisiei de Examinare
RUR privind suspiciunea de aplicare a stampilei de complezenta de catre specialistii
RUR: Anca Maria Badea, Pietro Polizzi si Cristina Janina Bogdan, pe o serie de
documentatii de urbanism intocmite de catre arh. Lucian Cosmin Bot si la solicitarea
Comisiei de Disciplina de a vedea daca este cazul declansarii procedurii de cercetare
disciplinara conform regulamentului. Demersurile efectuate au constat in:
- verificarea platii tarifelor RUR pentru documentatii, situatie solicitata la
biroul contabilitate RUR;
- s-a transmis tuturor specialistilor cu drept de semnatura RUR din Timis
sesizarea Comisiei de Disciplina, mentionand ca s-au inceput investigatiile;
- s-a transmis tuturor arhitectilor sefi responsabili de aprobarea
documentatiilor la care se face referire sesizarea Comisiei de Disciplina si
cea prin care se face referire la calitatea profesionala a lucrarilor, cu
rugamintea de a acorda in viitor o mai mare atentie acestor aspecte;
- s-au purtat discutii cu cei implicati;
- au fost consultati presedintele Comisiei Teritoriale de Disciplina – arh.
Liana Busila si presedintele Comisiei Profesionale Teritoriale – arh. Catalin
Hanches Jianu. In urma verificarilor s-a constatat ca nu se poate proba
fapta de aplicare a stampilei de complezenta.
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Concluzia investigatiilor, transmisa Secretariatului Comisiei de Disciplina, a
fost ca sesizarea Comisiei de Examinare nu se poate dovedi .
Am preferat negocierea in cadrul unor dispute si conflicte dintre specialistii cu
drept de semnatura si dintre acestia si alte entitati. De asemenea am oferit asistenta
de specialitate si mediere pe domeniu tuturor celor interesati.
Tot in cursul anului 2014, am transmis, la solicitarea doamnei Ileana Tureanumembra a Comisiei de Disciplina, dovada platii pentru drept de semnatura la
documentatiile selectate apartinand arh. Radu Radoslav, pentru expozitia „O
DECADA DE PLANIFICARE SPATIALA IN RAMANIA”. Cercetarea in acest caz (tarife
RUR pentru proiectele selectate in cadrul expozitiei) urmeaza sa fie publicata in
raportul anual al Comisiei de Disciplina.
La sesizarea doamnei Arh.Carmen Calance depusa la Primaria Timisoara, prin
care ne informa si ne solicita un punct de vedere referitor la un PUZ-aflat in
derulare, in faza de dezbatere publica, la care se solicita anularea documentatiei, ca
nelegala, intrucat intocmitorul nu ar fi arhitect si nu are drept de semnatura RUR,
Biroul Timisoara a transmis urmatorul punct de vedere:
B.I.A. arh. Stanciu a dovedit ca are contract de colaborare pentru coordonare
cu arh.Lucian Tomescu, specialist cu drept de semnatura RUR (D,E).
S-a solicitat ca dupa primirea raspunsului la sesizare, de la Primaria Timisoara,
sa fim informati daca sunt elemente care privesc RUR-ul.
Nu am primit nici o informare pana in acest moment.
Din experientele noastre cu administratiile locale apar tot felul de situatii
(care poate

ar necesita niste clarificari RUR pentru

arhitectii sefi si pentru

specialistii cu drept de semnatura) si anume:
- nu apare in cartus numele specialistului cu drept de semnatura, pentru
coordonare sau apare , dar nu e specialist cu drept de semnatura RUR.
- se specifica , uneori, firma cutare- specializata in probleme de urbanism,
fara sa se specifice numele specialistului cu drept de semnatura si fara
stampila.
- se aplica stampila, fara semnatura, si fara specificare „coordonator” in
cartus.
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10. CAPITOLUL PROMOVARE SI REPREZENTARE RUR
biroul teritorial a fost coorganizator, impreuna cu UPT-Facultatea de
Arhitectura si Urbanism Timisoara, Ordinul Arhitectilor din RomaniaFiliala Teritoriala Timis si Academia Romana-Filiala Timisoara la
simpozionul „Tendinte si Directii in Arhitectura Locuintei” si a condus
sesiunea „Locuinte si spatiu urban” organizat in cadrul celei de-a XIII-a
editii a ZILELOR ACADEMICE TIMISENE, din data de 24-25 mai 2013.
reprezentantul teritorial-arh. Radu Radoslav impreuna cu sef birou
teritorial-ing. Sanda Predescu a premiat in data de 31 mai 2013, cu
reviste Urbanismul-Serie Noua, elevi din cadrul Colegiului tehnic „Ion
Mincu” Timisoara, sectia invatamant liceal pe filiera vocationala,
specialitatea: Arhitectura, Arte Ambientale si Design, in cadrul
evenimentului organizat de fundatia „Utopia” (asociatie culturala pentru
dezvoltare durabila).
Reprezentantul teritorial – arh. Radu Radoslav a participat la lucrarile de
prezentare a PUG-ului Timisoara, etapa a III-a, in cadrul Comisiei de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Primariei Timisoara.
In luna ianuarie 2014, arh. Radu Radoslav a premiat cu reviste si carti din
seria Urbanismul-Serie Noua studentii de la Facultatea de Arhitectura si
Urbanism a Universitatii Politehnica Timisoara pentru lucrari deosebite
in cadrul cursurilor si seminariilor de urbanism (structuri urbane –an IV
si compozitie urbana-anV) si pentru participarea la Metoda „peer
instruction”, in urbanism, experiment publicat in revista Urbanismulserie Noua nr.14-15/2013, aparuta in ianuarie 2014.
Biroul Teritorial Timisoara a participat, prin reprezentant teritorial
arh.Radu Radoslav si sef birou teritorial ing. Sanda-Maria Predescu la
conferinta Urban Concept-Dezvoltare Urbana Moderna in Romania,
editia a XIV-a, 13-15 martie, Hotel Mara, Sinaia. Arh.Radu Radoslav a
prezentat prelegerea ”Spatiu Rural-Agricultura urbana-Coridoare verzi
Timisoara Nord Vest”. Prestatia dl arh. Radu Radoslav a fost rasplatita cu
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„Diploma de excelenta pentru dezvoltarea si promovarea dezvoltarii
spatiale in Romania” decernata de catre organizatori.
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat, in parteneriat
(semnat in 2011) cu Asociatia Expose Architecture la ce-a de a III-a editie
a Expose Young Architects 2014, care a debutat prin lansarea unei
expozitii cu lucrarile de diploma ale absolventilor Facultatii de
Arhitectura si Urbanism-UPT, la Aeroportul Traian Vuia din Timisoara in
data de 16 iunie 2014. Expozitia s-a incheiat cu Gala de premiere din 20
iunie 2014, unde reprezentantul teritorial a acordat

3 diplome in

domeniul urbanismului si cate o publicatie „Biblioteca Urbanismul-Serie
Noua”.
s-au premiat, in ianuarie 2015, cu publicatii Urbanismul-Serie Noua,
studentii FAUT-UPT din anul IV Structuri Urbane si anul V Compozitie
Urbana, precum si studentii masteranzi anul II Facultate de Chimie,
Biologie, Geografie-UVT, pentru lucrari deosebite.
biroul teritorial a participat, prin reprezentant teritorial si sef birou
teritoarial, ca urmare a invitatiei primite, la Urban Concept, din 12-14
martie 2015. Prelegerea prezentata a tratat regenerarea urbana prin
initiative independente, facand referire la cele 15 diplome de excelenta
acordate de RUR-Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest in
periada 2011-2014.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest partener cu Asociatia
Expose Architecture a organizat, in 3 aprilie 2015, evenimentul (re)
START! Practici de restaurare cu lansarea proiectului pilot „Metode,
tehnici si proceduri de curatare ale fatadelor, la cladiri vechi si
monumente istorice”.
DIPLOME DE EXCELENTA
Registrul Urbanistilor din Romania –Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a continuat actiunea de decernare diplome de excelenta, care rasplatesc in
mod simbolic efortul, prin initiative private, pentru cresterea competitivitatii si

Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, CP 300011
Tel: 0356.469.250, Fax: 0356.469.251, e-mail: rur5vest@gmail.com, rurtimisoara@rur.ro
Nr. Notificari Operator Date cu Caracter Personal: 23074; 23075; 23076; 23077; 23399; 23633.
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice
alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu
caracter personal pe care le detinem.

demonstreaza ca pot exista „povesti de succes” si exemple de bune practici in
domeniul revitalizarii si regenerarii urbane.
Tinand cont de toate aceste aspecte, Biroul Teritorial

al Regiunii de

Dezvoltare Vest a decis sa recompenseze contributia investitorilor locali la
regenerare urbana, pentru bune practici ,in mod simbolic, printr-o „Diploma de
Excelenta”.
Cea de-a X-a DIPLOMA DE EXCELENTA pentru URBANISM PARTICIPATIV prin
INITIATIVE PRIVATE a fost acordata, in 25 iulie 2013, Asociatiei Proprietarilor din
Zonele Rezidentiale (presedinte dna Rodica Militaru) pentru actiunile intreprinse
pentru promovarea unei dezvoltari sustenabile ale zonelor rezidentiale, pentru
pastrarea

identitatii

culturale

ale

acestora,

pentru

apararea

intereselor

proprietarilor de imobile individuale din Timisoara, ca parte activa a procesului
participativ si de luare a deciziilor in domeniul urbanismului.
In data de 24 octombrie 2013 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest,
impreuna cu Centrul de Cercetare pentru Planificare Urbana al Universitatii
Politehnica Timisoara, a decernat cea de-a XI-a DIPLOMA DE EXCELENTA in
domeniul CALITATII VIETII URBANE prin inovatii, grupului RAAO (absolventi si
studenti ai Facultatii de Arhitectura si Urbanism Timisoara). Este primul premiu din
seria de promovare a creativitatii in mediul universitar romanesc.
Ultima diploma decernata in 2013 si cea de-a XII-a DIPLOMA DE EXCELENTA a
fost acordata in domeniul REGENERARII URBANE prin initiative independente, in 16
decembrie 2013, Asociatiei Simultan si Grupului H.Arta pentru promovarea spatiului
public prin arta contemporana.
Cea de-a XIII-a DIPLOMA DE EXCELENTA in domeniul REGENERARII URBANE
PARTICIPATIVE prin INITIATIVE PRIVATE (prima in anul 2014) a fost acordata, in 06
martie 2014, d-nei Corina Nani (Facultatea de Arte si Design-UVT) si d-lui Sergio
Morariu (Fundatia EnduRoMania) pentru initiativa organizarii Festivalului de Street
Art (FISART) in municipiul Timisoara.
Cele trei editii anuale ale Festivalului International de Street Art (FISART)
initiate de catre cei doi, in colaborare cu Primaria Municipiului Timisoara si alti
parteneri, care au avut loc in Timisoara, incepand cu anul 2011, au demonstrat ca se
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pot face cu investitii financiare minime (in comparatie cu alte manifestari culturalartistice) evenimente cu rezultate durabile si de impact, care contribuie pregnant la
eforturile de ameliorare ale aspectului urbanistic al orasului.
Prin aceste festivaluri Timisoara a demonstrat, inca o data, caracterul sau de
avangarda artistica in Romania, confirmand o tendinta internationala a proliferarii
Street Art-ului in eforturile de ameliorare estetica a spatiului urban.
Registrul Urbanistilor din Romania-Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a acordat joi 3 aprilie 2014 cea de-a XIV-a DIPLOMA de EXCELENTA in
domeniul

REGENERARII

REINTRODUCEREA

URBANE

prin

initiative

independente,

pentru

SPATILUI SINAGOGII din CETATE-TIMISOARA in CIRCUITUL

CULTURAL al municipiului, d-nei Alexandra Razvan-Mihalcea Presedinta Societatii
Filarmonica Timisoara.
„Societatea Filarmonica Timisoara” s-a constituit in anul 1998 ca o
continuatoare a Societatii Filarmonice din Timisoara (fondata in anul 1871). Scopul
general al activitatii Societatii Filarmonice este promovarea culturii si artei in general
si a muzicii in special, unul dintre obiectivele importante ale activitatii ei fiind
crearea sediului unui centru muzical, intercultural si interconfesional in Timisoara.
Existenta in Timisoara a unui edificiu de o mare insemnatate

istorica,

arhitecturala, culturala si ecumenica- Sinagoga din Cetatea Timisoarei a creat
premisele unui demers al Socitatii Filarmonice, care a urmarit sa redea acest
monument al orasului si al regiunii, circuitului vietii spirituale a Timisoarei si a
intregii zone istorico-geografice in care se gaseste.
Cea de-a XV-a DIPLOMA DE EXCELENTA a fost decernata in 19 iunie 2014, in
domeniul RIDICARII CALITATII VIETII URBANE prin INOVATII, grupului FOR condus de
Alexandru Cozma si Oana Simionescu, absolventi ai Facultatii de Arhitectura si
Urbanism-Universitatea Politehnica Timisoara .
Este a doua diploma din seria de PROMOVARE A CREATIVITATII in MEDIUL
UNIVERSITAR ROMANESC.
FOR a luat nastere in 2010, cu mult entuziasm, dupa o practica de un an in
cadrul biroului de arhitectura Bjarke Ingels Group din Copenhaga si castigarea
catorva premii la diferite concursuri de arhitectura si urbanism.
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Grupul s-a lansat intr-o serie de studii si proiecte urbane, concursuri,
workshopuri si discutii in contexte diferite. Important de mentionat proiectul
REABILITAREA CARTIERELOR GRI care a primit diverse recunoasteri pe plan national
si international. Cea mai recenta recunoastere a venit din partea EUROPA- cel mai
mare concurs de urbanism si arhitectura din Europa- unde au obtinut premiul
secund cu proiectul THE CENTRE.THE PATH.THE FIELD OF ACTION, In Kristinehamn,
Suedia.
Cea de-a XVI-a DIPLOMA DE EXCELENTA si ultima acordata, s-a decernat in 17
aprilie 2015 „Fundatiei Timisoara 89”, Dlui Petru Iliesu-presedinte fondator, in
domeniul URBANISMULUI SOCIAL, pentru promovarea dezvoltarii sustenabile a
comunitatilor locale prin sprijinul persoanelor aflate in criza.
Fondand imediat dupa Revolutia din 1989, organizatia umanitara Timisoara
‛89, scriitorul Petru Iliesu si-a dedicat cea mai mare parte din activitate sprijinirii
persoanelor aflate in situatie de criza si progresiv, infiintarii si functionarii unor
servicii sociale complexe, de la Adapost de Tranzit pentru persoane fara adapost, la
Sectia de Convalescenta pentru persoane fara apartinatori, fara venituri si fara
asigurari sociale, iesiti din spital dupa o spitalizare sumara, la un proiect amplu –
Comunitatea Socială Arhipelag.
11. CAPITOLUL PROMOVARE REVISTA „URBANISMUL-SERIE NOUA”
Biroul Teritorial Timisoara a sprijinit activitatea revistei Urbanismul –Serie
Noua prin vanzarea de publicatii si prin acordarea de premii studentilor,
absolventilor si masteranzilor, in reviste. De asemenea, reviste au fost donate
centrelor universitare si unor specialisti din administratia locala, precum si altor
specialisti cu ocazia diverselor manifestari la care RUR, prin reprezentanti, a fost
prezent, pentru promovarea targetelor RUR.
12. CAPITOLUL RELATII CU SPECIALISTI CU DREPT DE SEMNATURA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a derulat permanent relatia
cu specialistii cu drept de semnatura din zona arondata, acestia fiind informati in
timp optim de activitatile si evenimentele desfasurate de Birou, precum si de
modificarile legislative, aparitiile editoriale, actiunile cu impact urbanistic, atat prin
email, newsletter, prin telefon cat si prin postare pe site si blog. Specialistii au fost
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solicitati si consultati la modificarile referitoare la modul de organizare si
functionare a Comisiilor RUR, la propuneri legislative in domeniu, precum si la alte
probleme referitoare la amenajarea teritoriului si urbanism.
13. CAPITOLUL BUGET SI PATRIMONIU
Biroul Teritorial Timisoara s-a preocupat de cheltuirea judicioasa a
resurselor materiale, precum si de utilizarea optima a echipamentelor din dotare.
S-au intocmit actele contabile aferente bunei functionari, s-au alcatuit BVC-uri pe
anii 2014, 2015, s-a efectuat inventarul patrimoniului si s-a realizat executia BVC-ului
aferent anilor 2013, 2014.
Intrucat au fost probleme cu fondurile necesare unei activitati programate a
biroului Timisoara, in 2014, propunem ca in anul 2015 sa se asigure prezenta
reprezentantilor teritoriali si o coordonatorilor regionali la sedintele C.S. RUR, doar o
data pe trimestru (reprezentantii si coordonatorii sunt invitati, nu pot vota, nu decid
asupra cvorumului, nu lucreaza in sedinta Consiliului Superior, iar punctele de
vedere asupra problemelor de pe ordinea de zi sunt transmise Secretariatului si sunt
cuprinse si in rapoartele de activitate, iar inregistrarile minutele sedintelor C.S.RUR
se transmit birourilor).
Speram de asemenea, ca prin propunerea de alocare, conform bugetului, a
unei sume lunare, la data fixa, care sa tina cont de necesitatile birourilor prin prisma
activitatilor ce se vor derula, sa ne putem desfasura activitatea in conditii optime.
Poate ca ar fi utila o monografie metodologica pentru operatiunile contabile,
in conformitate cu legislatia, uniforma pentru toate birourile.

Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial,

Sef Birou Teritorial,

Dr. arh. Radu Radoslav

Ing. Sanda –Maria Predescu
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