Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

Nr. 06 /12.01.2016

RAPORT DE ACTIVITATE al BIROULUI TERITORIAL al REGIUNII de DEZVOLTARE VEST
pentru anul 2015

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, sub coordonarea reprezentantului
teritorial‐ profesor doctor arh. Radu Radoslav, 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, desemnat in aprilie 2015, pentru un mandat de 2 ani.
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 si care are
responsabilitatea coordonarii activitatii in judetele mai sus mentionate si sub tutela
Biroului Timisoara.
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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.
Pe site‐ul Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest 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 si Sud Vest, conform regulamentelor RUR, in vigoare.
Dosarele lor au fost trimise 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)
pana in luna iulie 2014.
Trebuie sa remarcam ca in Registrul Stagiarilor RUR, din total 247 stagiari la
21.07.2014 (inca nu este actualizat site‐ul, la zi) 133 stagiari, respectiv 54% au stagiul
depasit. Din acestia, in evidentele Biroului Timisoara, figureaza stagiarii din Regiunea
Vest, respectiv Sud‐Vest, 23/8, in total 31 stagiari, din care 20, respectiv 64,5% au stagiul
depasit (peste 2 ani de la data inscrierii).
3. CAPITOLUL „IMAGINE”
In anul 2015, 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, 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 Sud‐Vest
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
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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 Parvanescu‐coordonatorul 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 responsabilitatile
participantilor la procesul de devenire urbana/teritoriala materializata si prin draftul de
scrisoare realizat cu ocazia dezbaterii Planului de Mobilitate Durabila a Polului de
Crestere Timisoara, transmis la toti specialistii cu drept de semnatura din zona arondata
precum si la organizatiile si asociatiile profesionale din domeniu.
Punctele de vedere ale arh Radu Radoslav referitoare la problemele urbanistice
timisorene au fost postate si pe blogul personal postat pe Wordpress.com (blogul lui
Radul).
4. CAPITOLUL „RELATII BIROU – C.S. 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,
atunci cand a fost convocat, 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.
Din aprilie 2015 Consiliul Superior are o noua configuratie pentru mandatul 2015‐
2017 si s‐au facut o serie de propuneri pentru a se asigura o mai buna activitate intr‐o
perioada marcata de lipsa banilor.
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 in luna septembrie 2015
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‐ participarea reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav, desemnat de C.S.RUR ,
la Conferinta „Blue Green‐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”. Conferinta s‐a desfasurat sub inaltul patronaj al Comisarului European
dna Corina Cretu in parteneriat cu MDRAP.
‐ transmiterea unor materiale pentru revista Urbanismul‐Serie Noua, numarul
19/2015 .
‐ biroul teritorial a intocmit si transmis propuneri referitoare la:
• drept de semnatura si monitorizare activitate specialisti
• regulament de organizare si functionare a comisiei de disciplina
• organizare cursuri de formare profesionala de specialitate pentru cei care ocupa in
prezent posturi in administratia locala, la comune, care sunt functionari publici si
nu indeplinesc conditiile legii.
‐ biroul teritorial a transmis, in conformitate cu solicitarea Consiliului Superior din
28 aprilie 2015 situatia planurilor urbanistice (PUD/PUZ/PUG) aprobate sau in faza de
avizare, din zona arondata, in perioada ianuarie–mai 2015, urmand ca Serviciul
Contabilitate sa verifice situatia achitarii tarifului pentru exercitarea dreptului de
semnatura.
‐ biroul teritorial a continuat actiunea de donare de reviste si carti din seria
Urbanismul –Serie Noua.
‐ biroul teritorial a solicitat, conform celor stabilite de C.S. RUR situatia achitarii
exercitarii dreptului de semnatura de la toti specialistii din zona arondata pe perioada
ianuarie –septembrie 2015, situatia a fost transmisa in luna octombrie la Consiliul
Superior impreuna cu propunerea de raportare anuala alaturi de alte informatii‐
conferinte, articole publicate, carti, participari la expozitii etc. (asteptam formularul
standardizat aprobat de RUR).
‐ s‐au transmis, la timp, toate solicitarile, inclusiv rapoartele de activitate.
5. CAPITOLUL „STAGIARI SI DREPT DE SEMNATURA”
La Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest s‐au inscris 8 stagiari in anul
2015, dupa cum urmeaza:
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I. Regiunea de Dezvoltare Vest:
1. Szarvas Raul Alexandru‐Jud. Arad‐TM24/27.01.2015
2. Moldovan Petronela Amalia‐jud.Hunedoara‐TM264/05.06.2015
3. Cojocaru Adrian Stefan‐jud.Hunedoara –TM344/05.08.2015
4. Florescu Elena Roxana –jud. Timis / TM 427/18.09.2015
II.Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest
1. Caliciu Adina Maria‐jud.OLT –TM277/12.06.2015
2. Urucu Irina Anamaria‐jud.Dolj‐TM275/12.06.2015
3. Popescu Raluca Irina –jud.Dolj‐TM 315/15.07.2015
4. Ghidanac Cristina Creola –jud. Olt –TM 430/23.09.2015.
In total avem in evidenta Biroului Timisoara 31 stagiari (Regiune Vest +Regiune
Sud‐Vest) la 31.12.2015, cu precizarea ca 20 au stagiul depasit (64.5%) .
Speram ca in acest an sa se clarifice si sa devina operational regulamentul pentru
derularea stagiului profesional.
In anul 2015, pentru drept de semnatura au fost preluate doua dosare arh.
Andreea Silvia Crisan din judet Timis si arhitect –urbanist G.A.Rugescu din judet
Hunedoara, doar ultimul obtinand drept de semnatura Dzo,E in sesiunea din iulie 2015.
Sunt inca aspecte legate de obtinerea dreptului de semnatura si stagiatura care
trebuiesc lamurite, precum si altele care necesita precizari si/sau simplificari, urmand sa
se rezolve pe parcurs, prin revizuirea regulamentelor la care s‐a angajat Consiliul Superior
RUR in legislatura 2015‐2017.
Comisia de Examinare a propus, cu acordul Consiliului Superior RUR, sa se publice in
Revista Urbanismul Serie Noua metodologia de obtinere a dreptului de semnatura, ocazie
cu care ne vom da si noi concursul.
6. CAPITOLUL „ACTIVITATE PROFESIONALA”
Dintre manifestarile profesionale, care au avut loc in 2015 si la care s‐a participat,
le mentionam pe cele reprezentative, mai jos:
‐ In 12‐14 martie 2015, arh. Radu Radoslav reprezentant teritorial si Sanda Predescu sef
birou teritorial au participat, ca urmare a invitatiei primite de la Asociatia Oameni si
Companii, cu prelegere, la evenimentul Urban Concept, desfasurat la Sinaia. Prelegerea a
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tratat regenerarea urbana prin initiative independente facand referire la cele 15 Diplome
de Excelenta acordate de RUR‐Boroul Teritorial al Regiunii de Vest in perioada 2011‐
2014.
‐ In 19 iunie 2015 arh.Radu Radoslav a participat, la Bucuresti,ca reprezentant RUR, la
Conferinta „Blue Green‐Rauri si Orase Smart” organizata de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice impreuna cu Comisia Europeana, cu prelegerea
„Timisoara inelul verde si albastru”.
‐Biroul teritorial a premiat studentii Facultatii de Arhitectura si Urbanism din
Universitatea Politehnica Timisoara, cu rezultate deosebite la cursurile de urbanism, cu
publicatii „Urbanismul‐Serie Noua”. Este o actiune care se desfasoara de cativa ani si care
va continua si in acest an.
‐Reprezentantul teritorial arh.Radu Radoslav a participat, in data de 7 octombrie la
Summit‐ul Railway Pro, la Bucuresti, in panelul 7: „Forumul Future of Transport‐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 transpoptului 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”.
‐Reprezentantul teritorial 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.
‐Biroul teritorial a participat, prin reprezentant arh. Radu Radoslav, in data de 2
noiembrie 2015, la seminarul national pe problema „Planurilor de Mobilitate Urbana
Durabila. Parte a proiectului Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility
planning”, unde noua orase europene si opt organizatii suport s‐au reunit pentru
rezolvarea provocarii planificarii mobilitatii urbane durabile.
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.

‐In luna decembrie 2015 arh.Radu Radoslav a participat in 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 Judetea
Timis.
‐ Reprezentantul teritorial arh.Radu Radoslav a participat la Anuala 2015 a O.A.R.Timis, in
luna decembrie 2015.
‐

In seria de intalniri cu reprezentantii administratiei locale si specialistii cu drept de

semnatura s‐a participat, in teritoriu, la Consiliul Judetean Hunedoara, in 15 iulie, si la
Primaria Resita, in 14 septembrie, ocazie cu care s‐au donat reviste Urbanismul‐Serie
Noua .
7. CAPITOLUL „COMISIE PROFESIONALA”
Comisia Profesionala Centrala, pana in mai 2015 a fost alcatuita din:
1.conf.dr.arh.Monica Radulescu‐Presedinte
2.arh.Gheorghe Patrascu‐Presedinte delegat
3.conf.dr.arh.Cerasella Craciun‐vicepresedinte pentru formare profesionala, stagiu si
cercetare
4. prof.univ.dr.arh.Radu Radoslav‐vicepresedinte pentru cooperare, concursuri, premii si
imagine
5. conf.dr.arh.Mircea Grigorovschi‐vicepresedinte pentru legislatie, strategii si politici de
dezvoltare
In calitate de membru in Comisia Profesionala arh.Radu Radoslav a participat,
alaturi de sef birou Timisoara, cu sprijinul specialistilor cu drept de semnatura, la
elaborarea de regulamente, norme, propuneri de proiecte, etc. pana in mai 2015, cand s‐
a schimbat componenta Comisiei Profesionale (vezi site RUR in care subcomisiile
profesionale nu au fost activate inca).
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis planul de activitati al
Subcomisiei Profesionala 2‐ Presedintelui Comisiei Profesionale Centrala –prof dr arh.
Tiberiu Florescu (postat pe site‐ul Biroului Timisoara). Aceste propuneri, care ar putea fi
asumate si de celelalte birouri teritoriale sunt:
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1. acordarea de Diplome de Excelenta pentru „buna guvernare” in ceea ce priveste
promovarea initiativelor private in domeniu regenerarii urbane in judetele arondate, in
domeniul cultural, antreprenorial, in apararea intereselor cetatenilor impotriva atacurilor
speculative imobiliare, in domeniul revitalizarii spatiilor publice, etc, prin initiative
private‐ vezi cap. Diplome de Excelenta.
2. acordarea de premii (diplome, reviste carti) celor mai merituosi autori de diplome,
lucrari de dizertatie universitare, in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului‐ vezi
site‐Birou Timisoara , cap. Diplome de Excelenta.
3. organizarea de parteneriate educationale sau de alt tip cu autoritati locale si alte
entitati pentru promovarea lucrarilor realizate de studenti in cadrul procesului de
invatamant‐ referitor la urbanism si amenajarea teritoriului‐ vezi parteneriat cu asociatia
Expose Arhitecture‐ site Birou Timisoara‐ Evenimente.
4. organizarea de expozitii in tara si strainatate cu lucrari in domeniul urbanismului si
amenajarii teritoriului‐ vezi expozitie organizata cu asociatia Expose Arhitecture,
Simpozionul 25 septembrie‐01 octombrie 2014 „Urbanismul intre cercetare si bune
practici” cu expozitii, organizat de Biroul Timisoara, expozitia de urbanism de la Belgrad
in colaborare cu Facultatea de Arhitectura si Urbanism‐UPT Timisoara (site birou‐
Evenimente).
5. acordarea de premii pentru autori de carti, reviste si articole de specialitate din plan
teritorial sau national.
6. organizarea de conferinte, simpozioane si alte manifestari locale, nationale si
internationale in domeniu‐ simpozion „Urbanismul intre cercetare si bune practici”,
lansari de carti si reviste (vezi site Birou).
7. prezenta in mas media, in scopul promovarii RUR‐ la TV , in diverse Reviste de
specialitate (Revista Urbanismul –Serie Noua) .
8. dezbateri profesionale cu specialisti cu drept de semnatura si cu responsabili pe
domeniu din administratia publica locala si nationala‐ periodic.
9. organizarea de concursuri in parteneriat cu autoritatile locale de design urban pentru
necesitatile contextuale.
10. lansarea Revistei Urbanismul‐Serie‐Noua –vezi lansare a revistelor si cartilor tiparite
in anul 2014, cu ocazia simpozionului „Urbanismul intre cercetare si bune practici”.
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Comisia Profesionala centrala nu a activat subcomisia mai sus amintita si si‐a asumat , in
cadru restrans rezolvarea unor probleme ramase inca nefinalizate: revizuirea
regulamentului pentru acordarea dreptului de semnatura, codul urbanistului ,
regulament de formare profesionala pentru responsabili cu urbanismul in administratiile
locale.
Noi am actionat dupa cum am prezentat mai sus si am raspuns solicitarilor comisiei, prin
Consiliul Superior atunci cand am fost solicitati (vezi informarea din teritoriu arondat
referitoare la posibilitatea organizarii cursurilor de formare profesionala continua de
specialitate pentru cei care ocupa in prezent posturi in administratia locala, la comune,
care sunt functionari publici si nu indeplinesc conditiile legii).
Am solicitat Consiliului Superior RUR, prezentand disponibilitatea noastra pentru
colaborare, realizarea unui parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice pentru folosirea in comun a platformei proiectului „OBSERVATOR
TERITORIAL” pe care s‐ar putea incarca si toate PUZ‐urile si PUD‐urile aprobate, alaturi de
planurile de amenajare a teritoriului si PUG‐uri care se vor incarca de administratiile
locale. Ar rezulta astfel posibilitatea de monitorizare a portofoliilor specialistilor cu drept
de semnatura RUR cu tot ce decurge de aici: arhiva on line, verificari calitate proiecte,
verificari achitari tarife de exercitare drept de semnatura, verificari respectare legislatie
in domeniu etc.
Am solicitat Consiliului Superior (tot cu disponibilitatea noastra) de a contribui la
realizarea bazei de date electronice si apoi posibilitatea de accesare on line a
specialistilor cu drept de semnatura cu indicarea modului de exercitare a profesiei,
adresa si telefon firma (raspunzand astfel si numeroaselor solicitari de recomadare a
unor specialisti in domeniu).
8. CAPITOLUL „COMISIE DISCIPLINA”
Biroul Teritorial a fost si este reprezentat in Comisia Centrala de Disciplina de
prof.dr.arh.Radu Radoslav. Componenta Comisiei Centrale de Disciplina, in mandatul
2015‐2017, este pe site‐ul RUR.
Comisia Centrala de Disciplina s‐a intalnit, la Bucuresti, in data de 9 septembrie 2015.
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Biroul teritorial a transmis propuneri de imbunatatire a activitatii comisiei, transmise la
Consiliul Superior RUR si postate pe site‐ul RUR.
Comisiile teritoriale de disciplina nu au fost modificate fata de mandatul anterior si se
afla publicate pe site‐ul biroului Timisoara.
In decursul anului 2015 s‐a efectuat o cercetare prealabila, in cazul unei reclamatii,
depusa la sediul biroului Timisoara, de catre d‐na Inciulescu Maria, referitoare la
nelegalitatea unei autorizatii de construire si a unei Hotarari a Consiliului Local Timisoara
cu privire la un PUD. In urma analizei s‐a ajuns la urmatoarele concluzii:
‐faptele legate de emiterea autorizatiei de construire nu sunt de competenta Registrului
Urbanistilor din Romania.
‐faptele care ar putea fi retinute in sarcina specialistului cu drept de semnatura sunt
prescrise, conform regulamentului Comisiei de Disciplina art.2.‐PUD‐ul fiind intocmit si
aprobat in anul 2008 (iar raspunderea este intr‐un interval de doi ani).
Ca urmare a acestei situatii am solicitat modificarea la art. 2 in sensul abrogarii faptei
dupa o perioada mai mare (corelata cu perioada de valabilitate a documentatiei la care
se face referire).
Aceasta situatie, care nu este singulara, a fost transmisa tuturor specialistilor cu drept de
semnatura RUR pentru a fi constienti de responsabilitatile pe care le au fata de clientul
care contracteaza serviciile specialistului, insa exista si o datorie profesionala fata de
comunitatea locala, pe care o poate afecta in mod negativ prin acceptarea unor solutii
propuse de catre anumiti beneficiari.
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 2015, am transmis, la solicitarea RUR, dovada achitarii
dreptului de semnatura pentru documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului
intocmite in zona noastra de competenta, pana la finele lunii septembrie 2015.
Nu au existat cazuri de neplata a tarifului exercitarii dreptului de semnatura pentru
situatia intocmita de noi si transmisa la RUR Bucuresti in luna octombrie 2015.
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9. CAPITOLUL „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 demonstreaza ca pot
exista

„povesti de succes” si exemple de bune practici in domeniul revitalizarii si

regenerarii urbane.
Cea de‐a XVI‐a DIPLOMA DE EXCELENTA in domeniul URBANISMULUI SOCIAL, a
fost acordata Fundatiei Timisoara 89, domnului Petru Iliesu, presedintele fondator al
fundatiei, pentru Promovarea Dezvoltarii Sustenabile a Cominitatilor Locale prin Sprijinul
Persoanelor Aflate in Criza, in aprilie 2015.
Cea de‐a XVII‐a DIPLOMA DE EXCELENTA in domeniul URBANISMULUI
PARTICIPATIV prin initiative independente a fost acordata grupului”MADE IN TM” pentru
actiunile intreprinse pentru MOBILIZAREA COMUNITATII TIMISORENE IN SPIJINIREA
INITIATIVELOR, PROIECTELOR SI ACTIVITATIILOR LOCALE VALOROASE.
Cea de‐a XVIII‐a DIPLOMA DE EXCELENTA a fost acordata in octombrie 2015, in
domeniul URBANISMULUI PARTICIPATIV prin initiative independente, asociatiei Culturale
ARIERGARDA, coordonatorului sau Daniel Vighi, 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.
Cea de‐a XIX‐a DIPLOMA DE EXCELENTA a fost acordata in noiembrie 2015,
arhitectului OPRIS MIHAI pentru contributia sa la CUNOASTEREA DEZVOLTARII
URBANISTICE A MUNICIPIULUI TIMISOARA.
Cea de –a XX‐a DIPLOMA DE EXCELENTA in domeniul REGENERARII URBANE prin
INITIATIVE INDEPENDENTE a fost acordata in decembrie 2015 domnului Gabriel Sorin
NAICA‐LOEBELL , Localului TAVERNA pentru PARTICIPAREA SUSTINUTA LA REGENERAREA
URBANA A ZONEI FABRIC‐TIMISOARA.
10. CAPITOLUL „PROMOVARE 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,
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.

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.
In numarul 19/2015 aparut in 2015 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
apare ca intocmitor al prelegerii „Este recunoscuta initiativa independenta ca actor in
devenirea urbana?” cu ocazia Conferintei Nationale Urban Concept‐Dezvoltare urbana
moderna in Romania, Editia a XV‐a.
11. 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 e‐mail, prin telefon, cat si
prin postare pe site si blog. Specialistii au fost solicitati si consultati la modificarile
referitoare la modul de organizare si functionare RUR, la propuneri legislative in domeniu
precum si la alte probleme referitoare la amenajarea teritoriului si urbanism.
12. CAPITOLUL „RELATII CU ADMINISTRATIILE LOCALE SI ALTE ENTITATI”
Se poate constata si din capitolele anterioare ca 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 2015, referitoare la pregatirea celor ce ocupa
functia de arhitect sef (responsabil cu probleme de urbanism si amenajarea teritoriului) si
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 .
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S‐a participat prin arh. Radu Radoslav, la sedintele Comisiei Consultative de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism la Primaria Municipiului Timisoara, Consiliul
Judetean Timis si Consiliul Judetean Hunedoara.
S‐au organizat deplasari, in teritoriu pentru intalniri cu administratiile locale, in
iunie, la Consiliul Judetean Hunedoara, iar in septembrie, la primaria Resita. In acest an
ne propunem ca prima intalnire cu reprezentatii admistratiei locale si cu specialistii cu
drept de semnatura sa fie organizata in jud Arad.
Biroul Teritorial Timisoara a participat, in virtuitea relatiilor de colaborare cu
Agentia de Dezvoltare Vest, la activitatile promovate pentru planurile de mobilitate.
Ne propunem ca si pe viitor sa fim activi si sa avem relatii profesionale cu toti
actorii implicati in dezvoltarea durabila a teritoriului.
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‐a alcatuit BVC‐ul pe anul 2016, s‐a efectuat
inventarul patrimoniului si s‐a realizat executia BVC‐ului la 31.12.2015.
Poate ar fi utila o monografie metodologica pentru operatiunile contabile, in
conformitate cu legislatia, uniforma pentru toate birourile.
Intrucat au fost probleme cu fondurile necesare activitatilor programate in teritoriu
in 2015, propunem ca in anul 2016 sa se asigure fondurile necesare conform bugetului
transmis sau conform bugetelor aprobate in sedinta Consiliului Superior RUR pentru
aprobarea BVC‐urilor pe 2016 si acestea sa ne fie transmise pentru a ne putea incadra si
planifica activitatile.

Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial

Sef Birou Teritorial,

Dr. arh. Radu Radoslav

Ing. Sanda –Maria Predescu
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