Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 551/14.11.2016

MEMORIU DE ACTIVITATE
11 octombrie-14 noiembrie 2016

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de date,
dupa sedinta de acordare a dreptului de semnatura din septembrie si
aprobarea specialistilor cu drept semnatura de catre Consiliul Superior
RUR in sedinta din 13 octombrie 2016.
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis, pentru grupul
de lucru la Regulamentele RUR, observatiile la Regulament drept de
semnatura si propunere pentru Regulament acordare atestat RUR pentru
arhitectii sefi
in conformitate cu legea 350/2001 actualizata si in
conformitate cu cele asumate in sedinta C.S. RUR din 13 octombrie 2016.
3. Biroul teritorial a preluat un dosar stagiu si a transmis la RUR Bucuresti
numarul de inregistrare la Biroul Timisoara (conform solicitarilor). Trebuie
sa se stabileasca un regulament intern cu privire la stagiari (ex. pentru a nu
avea stagiari din 2008, sa fie retrasi de pe lista stagiarilor cei care au
obtinut drept de semnatura, etc) care sa reglementeze Biroul Teritorial
unde sunt inregistrati si anume unde lucreaza si nu unde au domiciliul.
Unele aspecte de colaborare, pentru a nu se crea disfunctionalitati, o data
cu angajarea noi secretare a Comisiei de Examinare, au fost clarificate.
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, modul de intocmire a
situatiilor privind platile tarifului dreptului de semnatura etc, inclusiv
modificarea tarifelor RUR.
5. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a finalizat situatia achitarii
tarifului pentru drept de semnatura iulie-septembrie 2016, care va fi
transmisa odata cu raportul de activitate. Propunerile cu privire la
imbunatirea acestui proces se vor transmite atunci cand aceste materiale
vor fi discutate pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Superior.
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6. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis, prin newsletter,
toate informatiile relevante, tuturor specialistilor cu drept de semnatura din
arealul arondat: vest si sud-vest.
7. Prof.dr.arh.Radu Radoslav a transmis, in scris, punctul sau de vedere
exprimat in cadrul comisiilor consultative de amenajare a teritoriului si
urbanism la care a participat.
8.Biroul teritorial a solicitat un material referitor la activitatea reprezentantei
Craiova, inclusiv situatia achitarii tarifului pentru drept de semnatura. Vom
transmite la RUR Bucuresti toate materialele primite de la Reprezentanta
Craiova, de indata ce vor ajunge la noi.
9. Biroul teritorial a organizat si desfasurat Ziua Mondiala a Urbanismului,
in data de 8 noiembrie 2016, la sediul sau din str. Coriolan Brediceanu
nr.8. S-a prezentat de catre prof.dr.arh.Radu Radoslav “Carta europeana a
democratiei participative in procesele de planificare spatiala” (care a fost
diseminata si tuturor specialistilor cu drept de semnatura din arealul
arondat).
S-au dezbatut probleme generale legate de planificarea spatiala si de
punerea in practica a unor dispozitii recente din legea 350/2001,
actualizata si Legea 50, actualizata.
Sinteza discutiilor, alaturi de cateva poze de la eveniment, va fi transmisa
domnului Gabriel Pascariu pentru a fi inserata in noul numar al Revistei
Urbanismul-Serie Noua. Evenimentul a fost postat si pe site-ul Biroului,
precum si pe blogul Biroului Timisoara
10. 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 cursurile de “Regenerare Urbana prin
Restaurare de Arhitectura”, etapa II-a, finalizate in 28 octombrie 2016.
11. S-a intocmit si s-a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, vanzari publicatia Urbanismul,
transmitere documente, curatenie, etc.).
Am transmis propunerea de Buget (B.V.C.) pentru Biroul Timisoara pentru
anul 2017.
Am solicitat (rugat) sa se stabileasca la finele sedintei C.S. RUR, atunci
cand se hotareste ordinea de zi viitoare si data si ora sedintei urmatoare
si daca reprezentantii din teritoriu vor fi chemati, pentru a putea, din timp,
sa asiguram deplasarea la sedinta cu tot ce implica aceasta (fonduri
necesare, rezervari de bilete la preturi rezonabile, rezervari de hotel etc).
12. S-a continuat donarea de Reviste Urbanismul –Serie Noua institutilor
publice interesate.
Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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