Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 247/09.05.2016

MEMORIU DE ACTIVITATE
12 aprilie - 9 mai 2016

1. Reprezentantul teritorial prof. dr. arh. Radu Radoslav a participat la
sedintele Comisiei Consultative de Amenajarea Teritoriului si Urbanism de
la Primaria Timisoara, Consiliul judetean Timis si Consiliul judetean
Hunedoara din perioada la care facem referire.
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de date
a stagiarilor care se va corela cu baza de date a RUR Bucuresti dupa
actualizarea acesteia in functie de reglementarile aprobate de Consiliul
Superior RUR (observatii intocmite
de Biroul Teritorial Timisoara,
referitoare la stagiari, au fost transmise, de-a lungul timpului, la sediul
central RUR).
3. S-a actualizat si postat pe site-ul biroului situatia la zi a specialistilor cu
drept de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest.
4. 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.
O stagiara RUR a solicitat informatii referitoare la recunoaterea cursurilor
de master absolvite in Belgia. I s-a transmis ce contine regulamentul RUR,
postat si pe site-ul RUR, cu privire la recunoasterea unui masterat, in timp
util, pentru a se putea intocmi dosarul de stagiu in vederea acordarii
dreptului de semnatura in sesiunea care ca va avea loc, probabil in luna
iunie 2016.
5. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a primit in decursul lunii
aprilie, in doua transe, exemplare din Revista Urbanismul Serie –Noua nr.
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20/2015 dedicat comemorarii #Colectiv, din care s-a donat cate un
exemplar Biblotecii Universitatii Politehnica Timisoara, Bibliotecii
Universitatii de Vest Timisoara, Bibliotecii Universitatii de Stiinte Agricole
Timisoara, OAR Timis, UAR Timis si Consiliului Judetean Timis. Vom
continua aceasta actiune.
6. La adresa primariei municipiului Dragasani, Biroul Teritorial Timisoara a
transmis coordonatorului Regiunii de Dezvoltare Sud- Vest solicitarea de
transmitere a raspunsului corespunzator (ceea ce s-a si realizat) pentru ca
este corect si util ca administratiile locale din Regiunea de Dezvoltare SudVest sa conlucreze cu coordonatorul RUR din arealul aferent.
7. Revenim cu solicitarea de a se stabili cu componenta juridica (avocatul)
RUR ce date se pot face publice referitoare la specialistii cu drept de
semnatura, pe model OAR, intrucat specialistii cu drept de semnatura isi
exercita acest drept prin firme (BIA), PFA, societate comerciala care au
adrese si contacte publice, pentru a veni in sprijinul celor care ne solicita sa
recomandam specialisti cu drept de semnatura RUR si a putea pune pe
site aceste informatii.
8. Reprezentantul RUR pentru Regiunea de Dezvolare Vest prof.dr.
arh.Radu Radoslav s-a intalnit pentru probleme specifice referitoare la
patrimoniul orasului Timisoara cu specialisti din cadrul Directiei Judetene
de Cultura si Patrimoniu a judetului Timis.
9.In decursul perioadei analizate s-au stabilit contacte pentru un posibil
parteneriat cu UAR Timis pentru Bienala Nationala de Arhitectura editia a
12-a 2016 organizata de UAR in colaborare cu Universitatea de Arhitectura
si Urbanism “Ion Mincu “ Bucuresti. Mentionam ca prof.dr. arh.Radu
Radoslav a fost desemnat in juriul BNA 2016, sectiunea Publicatii de
arhitectura.
10. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest din 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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