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Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

Nr. 587/05.12.2016

RAPORT DE ACTIVITATE al BIROULUI TERITORIAL al REGIUNII de DEZVOLTARE VEST
pentru anul 2016

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.Situatia reprezentantei Craiova este una provizorie dar din cauza
problemelor financiare ale RUR nu s‐a mai materializat infiintarea biroului teritorial
pentru Regiunea de Dezvoltare Sud –Vest, cu sediul la Craiova, nici in anul 2016.
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Noul Regulament, care se pregateste, pentru organizarea si functionarea Registrului
Urbanistilor din Romania va cupride, probabil si reglementari care vor clarifica si
problemele legate de functionarea reprezentantelor.
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 si verificata si completata de noi.
Pe site‐ul biroului teritorial al Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest este
postata baza de date cu specialistii cu drept de semnatura pentru regiunile arondate.
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 stagiarilor din Regiunea Vest si Regiunea Sud‐Vest, preluate la sediul
Biroului Timisoara 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 octombrie 2016.
Stagiarii din Regiunea Vest sunt numai arhitecti, in numar de 27, 4 au obtinut drept de
semnatura , multi cu stagiul depasit (majoritatea), doar 6 incadrandu‐se in termenul de
stagiu in curs, respectiv din Regiunea Sud‐Vest sunt 14 stagiari pe site din care 8 urbanisti
si 2 conductori arhitecti, respectiv 2 urbanisti au obtinut drept de semnatura iar 1
conductor arhitect a fost respins, 6 incadrandu‐se in termenul de stagiu in curs.
Subliniem ca trebuie sa se elaboreze odata cu regulamentul pentru drept de semnatura
si un regulament referitor la stagiarii care au depasit perioada legala de 2 ani stagiu.
3. CAPITOLUL „IMAGINE”
In anul 2016, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a postat pe site –ul
RUR, la

Birouri teritoriale toate actiunile importante la sectiunea Evenimente, la
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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
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 pozitiile
luate cu ocazia consultarilor publice referitoare la urbanism si amenajarea teritoriului si
prin activitatea din comisiile tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului.
Punctele de vedere ale arh Radu Radoslav referitoare la problemele urbanistice
timisorene, precum si la legislatia din domeniu au fost postate si pe blogul personal
Wordpress.com (blogul lui Radu).
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.
S‐au realizat toate sarcinile delegate direct de Consiliul Superior, dintre care
mentionam:
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‐ transmiterea unor materiale pentru revista Urbanismul‐Serie Noua, numarul
20/2015 .
‐
‐

transmiterea de puncte de vedere referitoare la regulamente RUR
transmiterea de puncte de vedere referitoare la materiale ale Consiliului

European al Urbanismului
‐

transmiterea listelor cu arhitecti /responsabili urbanism din localitatile arondate

arealului nostru.
Biroul teritorial a intocmit si transmis propuneri referitoare la:
•

regulament drept de semnatura, regulament atestare arhitecti sefi, monitorizare
activitate specialisti cu drept de semnatura

• 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
aprilie 2015, situatia planurilor urbanistice (PUD/PUZ/PUG) aprobate sau in faza de
avizare, din zona arondata, in perioada ianuarie–septembrie 2016, urmand ca Serviciul
Contabilitate sa verifice situatia achitarii tarifului pentru exercitarea dreptului de
semnatura, acolo unde este cazul.
S‐a facut si propunerea de raportare anuala a situatiei achitarii tarifului pentru drept
de semnatura a fiecarui specialist RUR alaturi de alte informatii‐conferinte, articole
publicate, carti, participari la expozitii jurizari, simpozioane etc, urmand a se standardiza
un formular in acest caz.
Biroul teritorial a continuat actiunea de donare de reviste si carti

din seria

Urbanismul –Serie Noua.
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 5 stagiari in anul
2016, dupa cum urmeaza:
I. Regiunea de Dezvoltare Vest:
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1. arh.Suster Ioana ‐Jud. Timis‐ TM268/31.05.2016‐ 519ST/01.06.2016
Bucuresti RUR
2. arh. Balan Adrian‐ jud. Timis TM538/08.11.2016
3. arh.Huluba Monica‐Jud.Hunedoara TM 559/21.11.2016
II.Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest
1. urb.Diaconescu Claudiu‐jud.Mehedinti –TM389/22.08.2016‐
528ST/22.08.2016 Bucuresti RUR
2. urb.Petrec Bogdan –Jud.Mehedinti‐TM 391/22.08.2016‐529ST/22.08.2016
RUR Bucuresti
In total avem in evidenta Biroului Timisoara 45 stagiari (Regiune Vest +Regiune
Sud‐Vest) la 25.11.2016, cu precizarea ca doar 16 au stagiul in curs.
In anul 2016, pentru drept de semnatura au fost preluate 6 (sase) dosare, in
Regiunea Vest, dintre care 5 arhitecti, toti au primit drept de semnatura si 1 specialist
pentru domenii conexe –ing. geodez a fost preluat la RUR Bucuresti, transmis la
Timisoara si nerezolvat inca .
S‐a preluat un dosar de extindere drept de semnatura, in Regiunea Vest, arhitect,
care a fost respins.
S‐a preluat un dosar de solicitare drept de semnatura, la terminare stagiu, urbanist
peisagist, din

Regiunea Sud‐Vest (acordat drept de semnatura in sesiunea din

septembrie).
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.
Comisia de Examinare

a propus, cu acordul Consiliului Superior RUR, sa se

intocmeasca un material clarificator pentru acordarea dreptului de semnatura, care nu s‐
a realizat, urmand ca sa se lamureasca totul cu ocazia revizuirii regulamentului pentru
obtinerea dreptului de semnatura coroborat cu revizuirea regulamentului comisiei de
examinare.
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6. CAPITOLUL „ACTIVITATE PROFESIONALA”
Reprezentantul teritorial arh. Radu Radoslav si sef birou Timisoara ing. Sanda
Predescu au organizat si participat la intalniri in teritoriu cu administratiile locale si
specialistii cu drept de semnatura in 16 februarie 2016 in judetul Arad si in 3 martie 2016
in judetul Hunedoara .
Reprezentantul teritorial a participat la sedintele de lucru ale Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism de la Primaria Timisoara , Consiliul Judetean Timis,
Consiliul Judetean Arad si Consiliul Judetean Hunedoara, observatiile fiind transmise, in
scris, si la Biroul Teritorial Timisoara. Asa cum se sublinieaza si in materialul transmis
Consiliului European al Urbanistilor (postat pe site‐ul RUR la Comisia Europeana –Baza de
date a profesiilor reglementate) participarea in aceste comisii constituie un bun prilej
pentru monitorizarea activitatii specialistilor cu drept de semnatura si pentru depistarea
problemelor cu care se confrunta acestia, precum si administratiile locale.
Reprezentantul teritorial a paticipat la dezbateri publice organizate pe probleme de
amenajare a teritoriului si urbanism, precum si la activitati lansate de Ordinul Arhitectilor
si Uniunea Arhitectilor, Asociatia Timisoara Culturala 2021.
Mentionam participarea in juriul Bienalei Nationale de Arhitectura 2016, la
sectiunea publicatii, a reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav .
Biroul teritorial a organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului, in data de 8
noiembrie 2016, la sediul sau, o masa rotunda cu arhitecti sefi de judet, municipii –
resedinte de judet si membrii APUR. S‐au dezbatut probleme legate de „Practica
planificarii spatiale in administratiile locale”. Reprezentantul teritorial a prezentat, cu
aceasta ocazie, „Carta Europeana a democratiei participative in procesele de planificare
spatiala” elaborata de Consiliul European al Urbanismului, in 2016. Este de remarcat ca la
art.11.din Carta, semnatarii ei au decis sa promoveze, sa disemineze si sa puna in valoare
bunele practici, in special prin acordarea unor premii de excelenta pentru democratia
participativa. Biroul Teritorial Timisoara a decernat 21 de Premii de Excelenta pentru
Bune Practici in Planificarea spatiala, incepand cu anul 2011, din care 4 pentru
democratie participativa. Sinteza dezbaterilor de la Ziua Mondiala a Urbanismului ,
impreuna cu fotografii de la eveniment au fost transmise domnului Gabriel Pascariu
membru al C.S.RUR in Colegiul de Redactie al Revistei Urbanismul‐Serie Noua, la
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solicitarea acestuia, pentru publicare in urmatorul numar al Revistei Urbanismul Serie‐
Noua si au fost postate pe site‐ul RUR al biroului si pe blogul biroului.
7. CAPITOLUL „COMISIE PROFESIONALA”
Prof.univ.dr.arh.Radu Radoslav‐vicepresedinte pentru cooperare, concursuri,
premii si imagine, in legistratura 2013‐2015 a transmis un plan de activitati‐propunere,
Comisiei Profesionale, care sunt valabile si acum si sunt postate pe site‐ul biroului si
anume:
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.
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.
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.
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9. organizarea de concursuri, in parteneriat cu autoritatile locale, de design urban
pentru necesitatile contextuale.
10. lansarea Revistei Urbanismul‐Serie‐Noua cu ocazia diverselor manifestari‐vezi
Ziua Urbanismului etc.
Comisia Profesionala Centrala nu a activat, in 2016, subcomisia cooperare,
concursuri, premii si imagine si si‐a asumat 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, regulament derulare si monitorizare stagiu profesional.
Noi am actionat dupa cum am prezentat mai sus si am raspuns solicitarilor
comisiei, prin Consiliul Superior, atunci cand ni s‐a cerut.
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 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) pentru alcatuirea TNU, ce se va publica in Monitorul Oficial.
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.
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Comisiile teritoriale de disciplina nu au fost modificate fata de mandatul anterior si
se afla publicate pe site‐ul biroului Timisoara.
In decursul anului 2016 s‐a efectuat o cercetare prealabila, in cazul unei reclamatii,
depusa la sediul biroului Timisoara, in care am fost sesizati cu privire la un posibil conflict
de interese . S‐a analizat problema cu membrul comisiei locale de disciplina din judetul
Timis si s‐a concluzionat ca nu este de competenta noastra transmitandu‐se spre Consiliul
Superior RUR care a directionat‐o spre ANI .
In general, 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 2016, 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 2016.
Nu ne‐au fost semnalate, de catre Serviciul Contabilitate RUR, cazuri de neplata a
tarifului exercitarii dreptului de semnatura pentru situatiile intocmite de noi si transmise
la RUR Bucuresti .
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.
In anul 2016 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a decernat cea de‐a XXI‐
a Diploma de Excelenta, in judetul Hunedoara, domnului Brylynskei Vladimir Bogdan
Iarema, in Urbanism Participativ, pentru contributia sa individuala la salvarea,
conservarea si punerea in valoare a PARCULUI ISTORIC si ARHEOLOGIC” Cetatile Dacice
din Muntii Orastiei”.
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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,
absolventilor si masteranzilor in reviste. De asemenea, reviste au fost donate centrelor
universitare, bibliotecilor judetene, ale Universitatii de Vest, ale Academiei Romane, ale
unor licee vocationale 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.
11. CAPITOLUL „RELATII CU SPECIALISTII 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, prin
newsleter, 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, in primul trimestru 2016, situatia, la nivel de luna decembrie 2015,
referitoare la pregatirea celor ce ocupa functia de arhitect sef (responsabil cu probleme
de urbanism si amenajarea teritoriului) in vederea alinierii la cerintele Legii 350/2001 cu
modificari.
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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 .
S‐a participat prin arh. Radu Radoslav, la sedintele Comisiei Consultative de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism la Primaria Municipiului Timisoara, Consiliul
Judetean Timis , Consiliul Judetean Hunedoara si Consiliul Judetean Arad.
S‐au organizat deplasari, in teritoriu pentru intalniri cu administratiile locale, in
februarie la Consiliul judetean Arad si in martie la Consiliul Judetean Hunedoara.
Biroul Teritorial Timisoara a participat, in virtuitea relatiilor de colaborare cu
Agentia de Dezvoltare Vest, la activitatile promovate pentru planurile de mobilitate.
In virtutea protocolului de parteneriat cu

Asociatia Expose Arhitecture s‐a

participat, prin reprezentant teritorial prof.dr. arh.Radu Radoslav la cursurile de formare
profesionala in domeniul regenerarii urbane prin restaurare de arhitectura in cele doua
serii din luna iunie, respectiv din luna octombrie 2016.
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 2017, s‐a efectuat inventarul patrimoniului si s‐a realizat executia BVC‐ului la
31.12.2016.
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 2016, propunem ca in anul 2017 sa se asigure fondurile necesare conform bugetului
transmis sau conform bugetelor aprobate in sedinta Consiliului Superior RUR pentru
aprobarea BVC‐urilor pe 2017 si acestea sa ne fie transmise pentru a ne putea incadra si
planifica activitatile.
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Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial

Sef Birou Teritorial,

Dr. Arh. Radu Radoslav

Ing. Sanda –Maria Predescu
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