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MEMORIU DE ACTIVITATE
3 noiembrie- 7decembrie 2015

1. Prof. dr. arh. Radu Radoslav, desemnat de RUR Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest in Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului
si Urbanism, a participat la sedintele C.T.A.Teritoriului si Urbanism de la
Primaria Timisoara, Consiliul Judetean Timis
si Consiliul Judetean
Hunedoara din lunile noiembrie si decembrie 2015, exprimand, in scris,
punctul de vedere referitor la documentatiile prezentate.
Se observa o fuga de raspundere si o pasare a responsabilitatii asupra
comisiei consultative, introducandu-se spre consultare documentatii care
incalca legislatia in vigoare. Din pacate, RUR nu poate actiona, cel putin in
conditiile actuale, asupra comportamentului arhitectilor sefi. Propunem
analiza acestor situatii la Ministerul Dezvoltarii Teritoriale si Administratiei
Publice pentru a se interveni legislativ, pentru corectarea acestor situatii
care se pare ca nu sunt doar la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest.
2. S-a sugerat secretarei Comisiei de Examinare necesitatea actualizarii
listei stagiarilor, in conformitate cu regulamentele in vigoare.
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 observatiile si
propunerile referitoare la raportul de activitate al acesteia, din luna mai,
pana in prezent, propuneri rezultate din teritoriu, din experienta anterioara
si din intalnirea de la sediul central RUR din 09.09.2015, propuneri care sau materializat in actul intocmit de membrii Comisiei de Disciplina pentru
Consiliul Superior RUR.
5. Reprezentantul si seful de birou teritorial au retransmis, in 03.12.2015,
catre directorul executiv, materialele cu propuneri pentru Consiliul Superior
referitoare la perioada iunie-decembrie 2015, cand nu s-a participat la
sedintele C.S. Propunem sa se reia practica de inregistrare si transmitere a
sedintelor C.S.RUR.
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6. Personalul biroului teritorial a transmis tuturor celor interesati informatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatura, stagiu RUR, legislatie,
evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, etc.
7. Reprezentantul teritorial -prof.dr.arh.Radu Radoslav a participat, in data
de miercuri 3 decembrie la o dezbatere live, referitoare la dezvoltarea
urbanistica a orasului nostru, a rolului urbanistului in devenirea urbana, la
editorialul Pressalert.
8. Biroul teritorial Timisoara a inmanat, in 25.11.2015, cea de-a XIX-a
Diploma de Excelenta, acum in domeniul cercetarii urbane, dlui arh.Mihai
Opris, pentru contributia sa la cunoasterea dezvoltarii urbanistice a
municipiului Timisoara.
9. Profesor universitar dr. arh. Radu Radoslav a confirmat, din nou,
disponibilitatea de a transmite materiale pentru numarul omagial al Revistei
Urbanismul –Serie Noua, in memoria celor sapte arhitecti decedati in
incendiul #Colectiv, referitoare la arh. doctor in urbanism Catalina Ionita si
urbanist, doctor in urbanism Mihai Alexandru, cu care a colaborat si a fost
si in comisiile de acordare a titlului de doctor in urbanism, la ambii .
10. In luna decembrie se va decerna cea de a XX-a Diploma de Excelenta.
Detalii vom transmite la momentul oportun.
11. Biroul teritorial a intocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2016,
transmis la Contabilitate RUR in 4 decembrie 2015 si s-a efectuat si
inventarul milloacelor fixe si a obiectelor de inventar, transmis deja la
Contabilitate RUR.
12. 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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