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MEMORIU DE ACTIVITATE
11 februarie 2017 - 13 martie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de
date cu specialisti cu drept de semnatura (activitate continua).
Reprezentantul teritorial a revenit, in sedinta de Consiliu Superior 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 informatii sau
pentru a putea pune la dispozitie o lista usor de folosit pentru ca arhitectii
sefi sa aleaga si sa desemneze specialisti cu drept de semnatura in
Comisiile Consultative de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si in alte
comisii-Legea 185/2012 etc. Aceasta baza date a fost asumata sa se
realizeze, si cu ajutorul nostru, de doamna arh.Vera Marin, membru al
C.S.RUR din partea OAR.
2. Biroul teritorial a preluat un dosar pentru drept de semnatura.
Referitor la stagiari, am transmis situatia lor in raportul de activitate
precedent si s-a transmis, in scris, pentru Consiliul Superior o solicitare de
suspendare stagiu si reluarea lui la o alta data. Asupra acestei situatii ni sa comunicat ca va fi ridicata in sedinta de Consiliu Superior, prin secretar
Comisie Examinare. Am primit o adresa din partea secretarului Comisiei de
Examinare cu pozitia presedintelui Comisiei de Examinare referitoare la
aceasta problema. Consideram ca Presedintele Comisiei de Examinare nu
se poate substitui juridic Consiliului Superior si atata timp cat pozitia
dansului nu este postata pe site-ul RUR, situatia nu este lamurita.
Solicitam clarificari cu atat mai mult cu cat suntem informati ca sunt
amendamente la Ordonanta 100/2016 depuse/aprobate in Parlament care
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modifica rolul si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania. Aceasta
solicitare este rezultatul numeroaselor intrebari din teritoriu referitoare la
aceasta situatie si la modificarile care s-ar putea sa aiba loc dupa
finalizarea procesului, referitor la dreptul de semnatura.
3. 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.
4. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin prof.dr. arh.Radu
Radoslav, a avut observatii legate de propunerile privind indicatorii de
performanta pentru birourile teritoriale ridicate in sedinta de Consiliu
Superior din 16 februarie.
5. S-a solicitat, din nou, reprezentantei Craiova intocmirea situatiei cu
achitarea dreptului de semnatura pentru arealul arondat precum si
intocmirea si transmiterea raportului de activitate.
6. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prof. dr. arh.
Radoslav Radu a participat si exprimat punct de vedere referitoare la
documentatiile de urbanism, de la Comisiile Tehnice de Amenajare a
Teritoriului si Urbanism din cadrul Consiliul Judetean Hunedoara, Consiliul
Judetean Timis si Primaria Municipiului Timisoara.
7. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a informat, prin
newsleter, toti specialistii cu drept de semnatura despre noutatile din
domeniu.
8. Reprezentantul teritorial, prof.dr. arh. Radu Radoslav, a avut intalniri
pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului cu Societatea
ARIERGARDA-referitoare la patrimoniu, cu asociatia peisagistilor ASOP
referitoare la unele abordari ale specialistilor cu drept de semnatura prin
interventiile lor in zonele protejate, cu reprezentanti ai firmei Continental
referitoare la sistemul TramtrenTimisoara, cu Asociatia Proprietarilor din
Zonele Rezidentiale referitor la abordari nelegale privind aplicarea
ordonantei 100/2016 in elaborarea unor PUZ-uri, precum si cu specialisti
cu drept de semnatura .
9. Reprezentantul teritorial a primit o invitatie pentru sustinerea unei
prelegeri la Urban Concept, declinata din motive obiective. De asemenea
au fost primite doua invitatii de participare la congrese si simpozioane pe
probleme de trafic si mobilitate urbana care vor fi onorate in nume propriu.
10. Biroul teritorial a intocmit si a asigurat activitatea curenta de gestiune
si administrare (acte contabile primare, vanzari si donatii publicatii
Urbanismul Serie Noua, transmitere documente, curatenie, etc).

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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