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MEMORIU DE ACTIVITATE
22 septembrie- 2 noiembrie 2015

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 septembrie si
octombrie 2015, exprimand, in scris, punctul de vedere referitor la
documentatiile prezentate.
2. S-a preluat un dosar de stagiar, care a fost transmis la RUR
Bucuresti. Prin angajarea, incepand cu luna noiembrie, a unei noi
secretare a Comisiei de Examinare credem ca se va actualiza si lista
stagiarilor, reglementandu-se si situatia cu cei care au stagiile expirate.
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 Comisiei de Disciplina actualizarea
propunerilor rezultate din teritoriu, din experienta anterioara si din intalnirea
de la sediul central RUR din 09.09.2015, propuneri care s-au materializat in
materialul intocmit de membrii Comisiei de Disciplina pentru Consiliul
Superior RUR.
5. Reprezentantul si seful de birou teritorial au transmis, in 17.09.2015 o
informare catre directorul executiv referitoare la stadiul achitarii tarifului
exercitarii dreptului de semnatura, cu propuneri, pentru a se discuta in
sedinta din 24.09.2015. Tot pentru sedinta, s-a transmis si punctul de
vedere referitor la Revista Urbanismul-Serie Noua si propunerea de a se
stabili un calendar privind participarea reprezentantilor si coordonatorilor
teritoriali la sedintele Consiliului Superior RUR.
6. S-a centralizat si transmis la sediul central RUR, in decursul lunii
octombrie, situatia achitarii tarifului exercitarii dreptului de semnatura
pentru Regiunea de Dezvoltare Vest, la finele lunii septembrie, cu
observatii si propuneri.
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7. 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 s-a dezvoltat acum pe
fonduri comunitare, prin programul”OBSERVATOR TERITORIAL”.
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. Reprezentantul teritorial prof.dr.arh.Radu Radoslav a participat, in data
de 7 octombrie
la Conferinta cu participare Internationala a
Transportatorilor Feroviari din Romania, la Panelul 7 – Orasul in
dezvoltare. Caile ferate coloana vertebrala a serviciilor de transport public.,
cu prelegerea: Planificarea mobilitatii urbane durabile in vederea integrarii
sistemelor de transport urban cu cel metropolitan/regional pentru sistemele
urbane de sub 1.000.000 locuitori, prin maximizarea potentialului existent
al transportului pe sine.
Studii de caz:
1. Interconectarea sistemului de transport urban de tip tramvai cu reteaua
de cai ferate regionale existente (TRAMTREN TIMISOARA-TTT)
2. Interconectarea zonelor de interes din valea Jiului (TTVJ) si Corvinia
(TTC) in judetul Hunedoara, prin utilizarea cailor ferate in functiune sau
abandonate.
10. Biroul teritorial Timisoara a inmanat, in 20.10.2015, cea de-a XVIII-a
Diploma de Excelenta in domeniul urbanismului participativ prin initiative
independente, asociatiei culturale ARIERGARDA pentru actiunile
intreprinse pentru contributia la coagularea opiniei publice in vederea
punerii in valoare a patrimoniului natural si urban banatean, ca parte activa
a procesului democratic participativ de luare a deciziilor in domeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului.
11. Profesor universitar dr. Arh. Radu Radoslav a participat la conferinta
finala a proiectului “OBSERVATOR TERITORIAL-sistem informational
integrat in sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritoriala”, in data de 19
octombrie 2015, la Bucuresti, unde au fost prezentate rezultatele finale ale
proiectului. S-a accentuat de catre noi, posibilitatea valorificarii aplicatiei si
pentru interesele RUR.
12. Biroul teritorial a participat, prin reprezentant prof.dr.arh.Radu
Radoslav, in data de 02.11.2015, la seminarul national pe problema
Planurilor de Mobilitate Urbana Durabile, parte a proiectului Addressing
Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning unde noua orase
europene si opt organizatii suport si-au unit fortele pentru rezolvarea
provocarii planificarii mobilitatii urbane durabile.
13. Biroul Teritorial a semnat alaturi de Biroul Cluj si Biroul Iasi adresa de
solicitare a unei sedinte a Consiliului Superior RUR, la sase luni de
mandat, pentru analizarea activitatii si problemelor din teritoriu.
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14. Biroul Timisoara a
asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare
(acte contabile primare, 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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