Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 81 /10.02.2017

MEMORIU DE ACTIVITATE
10 ianuarie 2017 - 10 februarie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a finalizat actiunea de
verificare a achitarii tarifului pentru drept de semnatura pentru trimestrul IV,
care va fi transmisa la RUR Bucuresti si a centralizat documentatiile
elaborate pe parcursul anului 2016. Se constata ca existe o crestere a
numarului de documentatii si a valorii tarifului colectat.
Nu s-au semnalat de la Serviciul Contabilitate RUR Bucuresti existenta
unor specialisti care nu au achitat tariful.
Trebuie sa mentionam ca, dupa atatia ani de practica si dupa atentionari
repetate din partea Biroului nostru, exista specialisti cu drept de semnatura
care considera ca este datoria beneficiarului sa achite tariful pentru
exercitarea dreptului de semnatura, exista documentatii la care beneficiarul
nu specifica numele specialistului cu drept de semnatura si exista institutii
publice care achita tarifele pentru drept de semnatura fara sa specifice
specialistul.
Aceste observatii fac imposibila o reflectare foarte exacta a situatiei
achitarii tarifului pentru dreptul de semnatura.
Revenim la solictarea de introducere automata a tarifului exercitarii
dreptului de semnatura, cu ocazia platii, la autoritatile administratiei publice
locale aferente prin aplicatia Observatorul Teritorial.
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de
date cu specialisti cu drept de semnatura (activitate continua).
Revenim la solicitarea de a se stabili ce date pot fi facute publice: forma
de exercitare a dreptului de semnatura, locul de exercitare a dreptului de
semnatura, adresa, tel./email. Aceste date ar fi utile si pentru a putea da
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informatii sau pentru a putea pune la dispozitie o lista usor de folosit pentru
ca arhitecti sefi sa aleaga si sa desemneze specialisti cu drept de
semnatura in Comisiile Consultative de Amenajare a Teritoriului si
Urbanism.
3. Biroul teritorial a preluat doua dosare pentru inscriere in stagiu care
alaturi de cel preluat anterior au fost transmise la RUR Bucuresti.
Am incercat sa facem ordine in tabelul cu stagiari, intrucat foarte multi au
stagiul depasit. Am transmis o adresa tuturor acestora pentru a ne
comunica, in scris, stadiul in care se afla, conform Regulamentului RUR , in
vigoare.
Au raspuns doar 5 (cinci) stagiari, din 18 (optsprezece) si am identificat
mai multe probleme: unii asteapta lamuriri cu privire la masterate
recunoscute de RUR, altii doresc sa vina la 6 ani de experienta, unul a
solicitat, in scris, suspendarea stagiului si reluarea lui, conform regulament
RUR.
Va rugam ca prin Comisia pentru Monitorizarea Stagiarilor sa ni se
transmita procedura la solicitarea dreptului de semnatura in cazul
stagiarilor cu stagiul depasit.
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 problema deosebita a fost legata de recunoasterea unui masterat
in strainatate, nerezolvata pana acum.
5. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin prof.dr. arh.Radu
Radoslav, a raspuns la solicitarile pentru consultanta a unor documentatii
de urbanism din partea unor specialisti cu drept de semnatura.
6. S-a solicitat si reprezentantei Craiova intocmirea situatiei cu achitarea
dreptului de semnatura pentru arealul arondat precum si intocmirea si
transmiterea raportului de activitate pentru anul 2016.
7. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a retransmis, observatii la
Regulamentul privind dreptul de semnatura, cu un draft de nota de
fundamentare si cu un draft de regulament pentru atestarea arhitectilor
sefi, in conformitate cu legislatia in vigoare.
8. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prof. dr. arh.
Radoslav Radu a participat si exprimat punct de vedere, la Comisiile
Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism de la Consiliul Judetean
Hunedoara si Consiliul Judetean Timis.
9. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a fost informat, pe emailul sau de inceperea unor cursuri in domeniul urbanismului, care se vor
desfasura incepand cu 7 februarie la Universitatea de Arhitectura si
Urbanism Ion Mincu, in organizarea unor firme private.
10. Biroul teritorial a intocmit si a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, vanzari si donatii publicatii
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Urbanismul, transmitere documente, inventar 2016, transmitere catre RDS
a solicitarii de setare a telefoanelor fixe care nu functioneaza
corespunzator, curatenie, etc).

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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