Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 333 /18.07.2016

MEMORIU DE ACTIVITATE
22 iunie-18 iulie 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
actualizare baza de date (activitate continua) si a transmis la RUR
Bucuresti modificarile intervenite.
3. Reprezentantul teritorial prof.dr. arh.Radu Radoslav a participat la
invitatia Fundatiei Triade (premiata cu Diploma de Excelenta acordata de
Biroul Timisoara) la workshopul 1 in programul ”Masterplan pentru arta”, in
calitate de moderator pentru tematica: “Locul artei publice in spatiul urban,
Paradoxul evolutiei urbane referitor la blocurile mostenite din regimul
trecut, Arta in spatiul public, Aplicatia pentru arta in spatiul public”.
4. Biroul teritorial a preluat doua dosare pentru atestare drept de
semnatura care se vor transmite, conform uzantelor, la RUR Bucuresti.
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 recunoasterea unui masterat in
strainatate.
6. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, in cadrul parteneriarului
cu Asociatia Expose Arhitecture a participat prin reprezentantul teritorial
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prof. dr. arh. Radu Radoslav la cursurile despre practici de restaurare, in
calitate de vorbitor, in 26 iunie acordandu-se diplomele de participare la
curs celor 25 de absolventi.
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, Consiliul Superior RUR a hotarat transmiterea materialului catre ANI,
noi urmand sa primim adresa de raspuns corespunzatoare pentru
solicitant.
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 ASOP Timis- asociatia
peisagistilor, pentru un posibil parteneriat, pentru un proiect finantat prin
Administratia Fondului Cultural National. Se va cere aprobare RUR cand
va fi cazul.
10. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat si a
exprimat punct de vedere, la dezbaterea publica, la Primaria Timisoara,
referitoare la Regulamentul privind consultarea publicului in elaborarea
documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism.
11. Biroul teritorial a solicitat si (avand in vedere ca se va discuta problema
reprezentantelor) a primit, un material referitor la activitatea reprezentantei
Craiova pentru primele 6 luni ale acestui an. Materialul a fost transmis,
impreuna cu anexele sale, la RUR Bucuresti si a fost postat pe site-ul
biroului.
Activitatea Reprezentantelor trebuie rediscutata in contextul lipsei de
fonduri si a modificarilor survenite din anul 2011, cand s-a specificat ca
este ceva provizoriu. Este greu de coordonat o regiune teritoriala, de la
Timisoara (e vorba si de orgolii locale) cand nu se specifica care sunt
atributiile reprezentantelor si cand acestea au la dispozitie o singura
adresa de email cu o capacitate redusa, iar din acest an reprezentantii
teritoriali si coordonatorii regionali nu mai sunt chemati la sedintele C.S.
RUR Bucuresti, din lipsa de fonduri.
12. 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.
Va anexam situatia cheltuielilor, la zi, mentionand ca am primit bani o
singura data,1500 lei, in ianuarie 2016.
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Anexam si adresa referitoare la documentele necesare pentru
deschiderea unui cont pentru persoana juridica, la Timisoara, primita in 8
iunie 2016, de la Banca Transilvania.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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