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MEMORIU DE ACTIVITATE
26 mai - 22 iunie 2015

1. Prof.dr.arh. Radu Radoslav, in calitate de reprezentant RUR, a participat
la sedintele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism de la
Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis din luna iunie 2015, unde a
atras atentia, din nou, asupra modului de functionare a comisiei .
La Primaria Timisoara s-a hotarat sa se intocmeasca un nou regulament
de functionare a Comisiei Consulative de Amenajarea Teritoriului si
Urbanism.
2. S-au postat pe site si s-au distribuit prin newsletter toate informatiile
relevante pentru specialistii cu drept de semnatura.
3. Reprezentantul teritorial – prof. dr. arh.l. Radu Radoslav a participat din
partea RUR, la Conferinta “Blue Gren-Rauri si orase smart” din cadrul
festivalului de dezvoltare urbana URBAN FEST-Bucuresti 16-21 iunie
2015, cu prelegerea “Vest-Timisoara inel verde si albastru”. Mentionam ca
festivalul s-a desfasurat sub inaltul patronaj al comisarului european dna
Corina Cretu in parteneriat cu MDRAP.
Biroul teritorial a pregatit si panori pentru expozitia evenimentului, insotite
de un film pe baza prezentarii.
4. S-a actualizat baza de date a specialistilor cu drept de semnatura si s-a
trimis Comisiei de examinare – dnei. arh. Andreea Vasilca, 3 dosare de
stagiari: 2 dosare din regiunea Sud-Vest si unul din regiunea Vest.
5. S-a postat pe site-ul biroului teritorial actiunea Reprezentantei Craiova
de a oferi diplome de excelenta si publicatii Urbanismul-Serie Noua elevilor
si profesorilor indrumatori de la Liceul de Arta Marin Sorescu din Craiova,
pentru rezultate de exceptie la olimpiadele nationale, la sectiunile
Arhitectura si Design-Proiectare ambientala.
6. Reprezentantul teritorial prof. dr. arh. Radu Radoslav va face parte din
comisia de evaluare a ofertelor tehnice pentru proiectul „Reconditionare
fatade si amenajari exterioare la Palatul Administrativ” din Timisoara, Bdul
Revolutiei din 1989 nr. 17, lansat de Consiliul Judetean Timis.
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7. Biroul teritorial a premiat studentii Facultatii de Arhitectura si UrbanismUPT cu rezultate deosebite, cu publicatii „Urbanismul-Serie Noua”.
8. Personalul biroului a raspuns, tuturor celor interesati, cu informatii
referitoare la obtinere drept de semnatura, stagiu RUR, legislatie, evidenta
specialistilor, rolul si targetele RUR, etc.
9. Birou Regiunii de Dezvoltare Vest va continua decernarea Diplomelor de
excelenta si activitatea de pana acum, corelata cu cerintele noii structuri a
Consiliului Superior si a comisiilor aferente, in curs de organizare.
10. Biroul Teritorial a transmis, din nou, specialistilor cu drept de
semnatura obligativitatea de a mentiona pe ordinele de plata a taxelor
numele specialistului coordonator de documentatii, conform Hotararii de
Consiliu Superior nr.159/10.07.2014, pt. a se putea monitoriza activitatea
acestora.
11. Biroul Teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, achizitionare rechizite, vanzari si
donatii publicatii Urbanismul, transmitere documente, curatenie, etc.) .

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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