Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 297 /21.06.2016

MEMORIU DE ACTIVITATE
10 mai-21 iunie 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 continuat activitatea de
donare Reviste Urbanismul-SerieNoua, activitate postata si pe site-ul
biroului.
3. S-a primit pentru reprezentantul teritorial invitatia de participare la
Conferinta LAUD 2016 Bucuresti 13-14 iunie 2016, dar intrucat nu s-a putut
cere aprobare RUR in timp optim, s-a declinat invitatia pentru o alta ocazie.
4. Biroul teritorial a preluat un dosar de inscriere in stagiu RUR, comunicat
la sediu central, care va fi transmis impreuna cu actele contabile de sfarsit
de luna.
5. 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, inclusiv modificarea
tarifelor RUR.
O problema deosebita a fost legata de aplicarea normelor
metodologice la legea 350/2001, prin ordinul MDRAP nr.233/2016 si la
administratiile locale si la specialistii cu drept de semnatura .
S-au initiat si derulat intalniri cu arhitectii sefi de judet din Arad si
Timis, precum si cu arh. sef Primaria Timisoara. (Oricum raspunsul
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a fost fara
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echivoc: ”Intrucat ordinul MDRAP nr. 233/2016 nu contine dispozitii
tranzitorii, de la data intrarii sale in vigoare, prevederile sale se aplica
tuturor documentatiilor de urbanism in curs de elaborare si care nu au fost
aprobate conform prevederilor legale”. Acest raspuns a fost transmis in
teritoriu).
6. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, in cadrul parteneriarului
cu Asociatia Expose Arhitecture a participat prin reprezentantul teritorial
prof. dr. arh. Radu Radoslav la lansarea cursurilor despre practici de
restaurare, prilej cu care s-a organizat o conferinta la care prof. dr. arh.
Radu Radoslav a sustinut o prezentare. Evenimentul este postat si pe siteul biroului.
7. La adresa transmisa de arh. sef judet Timis referitoare la un posibil
conflict de interese in care s-ar afla un specialist cu drept de semnatura
RUR s-a declansat o cercetare prealabila. Intrucat raspunsul are
componenta juridica s-a solicitat , prin Consiliul Superior RUR, clarificarea
pozitiei RUR fata de cele semnalate.
8. Revenim cu solicitarea de a se stabili cu 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, SC care au adrese si contacte publice), pentru a veni
in sprijinul celor care ne solicita sa oferim date concrete despre specialisti
cu drept de semnatura RUR si a putea pune pe site aceste informatii.
9. Reprezentantul RUR pentru Regiunea de Dezvolare Vest prof.dr.
arh.Radu Radoslav s-a intalnit cu reprezentanti ai OAR Timis pentru un
posibil parteneriat pentru BETA-Bienala timisoreana de arhitectura cu tema
“Priveste orasul”. Se va cere aprobarea RUR, daca este cazul.
10. Biroul teritorial a intocmit si a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, vanzari si donatii publicatii
Urbanismul, transmitere documente, curatenie, etc.) .
O problema importanta este necesitatea urgentarii deschiderii
contului in banca pentru biroul teritorial.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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