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1. Prof. dr. arh. Radu Radoslav, desemnat de RUR Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest, a participat la sedintele Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism de la Primaria Timisoara, Consiliul
Judetean Timis si Consiliul Judetean Hunedoara din lunile august –
septembrie 2015, exprimand, in scris, punctul de vedere referitor la
documentatiile prezentate.
2. S-au preluat doua dosare de stagiari din care unul a fost transmis la
RUR Bucuresti.
3. S-au postat pe site si s-au distribuit prin newsletter toate informatiile
relevante pentru specialistii cu drept de semnatura.
4. Biroul Teritorial a transmis Consiliului Superior, ca urmare a parerilor
referitoare la ultimul numar 19/2015 al Revistei Urbanismul-Serie Noua,
disponibilitatea de transmitere, pentru publicare, a unui studiu referitor la
planificarea mobilitatii urbane durabile, in vederea integrarii sistemelor de
transport urban cu cel metropolitan/regional pentru sisteme urbane de sub
1.000.000 locuitori (dupa modelul prin sistemul Tramtren, de succes,
existent in Germania si Franta). Studiul este intocmit de Centrul pentru
Planificare Urbana din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara si a fost
prezentat, partial, din partea RUR, in cadrul evenimentului URBAN Fest
2015 (organizat de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania in
parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) la
sesiunea de comunicari “BlueGreen-Rauri in Orase Smart”.
5. Reprezentantul si seful de birou teritorial au participat, in data de 14
septembrie, la Primaria Resita, la o intalnire pe teme din domeniu cu
arhitectul sef si responsabili din cadrul Directiei de Urbanism, ocazie cu
care s-a inmanat si o donatie in reviste si carti din colectia Revista
Urbanismul –Serie Noua si biblioteca Urbanismul-Serie Noua.
6. In data de 17 septembrie biroul teritorial a decernat cea de-a XVII-a
diploma de excelenta. Distinctia a fost acordata Platformei “Made in TM” ,
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in domeniul urbanismului participativ, prin initiative independente, pentru
actiunile intreprinse pentru mobilizarea comunitatii timisorene in sprijinirea
initiativelor, proiectelor si activitatilor locale valoroase. Imagini si informatii
despre eveniment au fost postate pe site-ul biroului, la sectiunea
”Evenimente”.
7. S-a actualizat baza de date a specialistilor cu drept de semnatura si s-a
solicitat, conform hotararii C.S. RUR transmiterea dovezii de achitare a
taxei RUR pentru fiecare specialist cu drept de semnatura, o data la 3 luni.
Acum, Biroul Timisoara procedeaza la verificari incrucisate intre datele
transmise de administratiile locale si cele transmise de specialisti.
8. Pentru monitorizarea corecta a platii si activitatii specialistilor cu drept de
semnatura s-a propus C.S. RUR analizarea posibilitatii de aderare, intr-un
parteneriat cu MDRAP, la platforma on line care se dezvolta acum pe
fonduri comunitare.
9. 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.
10. Reprezentantul teritorial prof.dr.arh.Radu Radoslav a participat, in data
de 9 septembrie, la sediul RUR central, in calitate de membru al Comisiei
Centrale de Disciplina, la sedinta comisiei, exprimand si in scris propunerile
pentru imbunatatirea activitatii acesteia.
11. S-a transmis, pentru sedinta C.S. RUR invitatia primita de
prof.dr.arh.Radu Radoslav, in numele RUR, de participare la Summit-ul
Railway Pro, 6-7 octombrie 2015 Bucuresti la Panel 7: Forumul Future of
Transport: Orasul in dezvoltare. Caile ferate, coloana vertebrala a
serviciilor de transport public.
12. Referitor la participarea reprezentantilor birorilor teritoriale si a
coordonatorilor teritoriali, am transmis pentru C.S. RUR propunerea de a
se stabili o sedinta a C.S. RUR la 3luni/6luni/1 an (functie de decizia C.S.)
in care sa fie invitati cei mentionati mai sus si sa discute numai problemele
din teritoriu.
13. Biroul Teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare
(acte contabile primare, vanzari si donatii publicatii
Urbanismul, transmitere documente, reinnoire contract sediu, curatenie,
etc.) .

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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