Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr.224 /22.04.2017

MEMORIU DE ACTIVITATE
25 aprilie 2017 - 22 mai 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis situatia
centralizata referitoare la achitarea tarifului pentru dreptul de semnatura
pentru trimestru I 2017, urmand, in unele cazuri, sa fie efectuate verificari
din partea Serviciului Contabilitate.
Situatia necentralizata, primita de la arhitectii sefi, a fost transmisa si de
coordonatorul Regiunii Sud-Vest arh.Nicoleta Parvanescu.
Situatia din Regiunea Sud-Vest necesita completari si clarificari
solicitate coordonatorului si unele in curs de lamurire, intrucat
documentatiile apar intocmite de arhitecti fara drept de semnatura RUR
sau apar doar firmele.
Vor trebui atentionati arhitectii sefi de indatoririle legale referitoare la
intocmirea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism.
2. Biroul teritorial a continuat actiunea de actualizare baza de date.
3. Referitor la stagiari, avem solicitare in scris pentru incadrarea in
regulamente, transmisa C.S.RUR.
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.
5. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin prof. dr. arh.Radu
Radoslav, a avut observatii legate de respingerea O.U.G.100/2016
transmise la RUR la solicitarea doamnei arh. Anca Ginavar.
6. 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. S-a intocmit si transmis
un raport de activitate, postat si pe site-ul Biroului.
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Din comunicatul RUR, postat pe site-ul RUR, am inteles ca doamna arh.
Nicoleta Parvanescu a renuntat la indemnizatia pentru coordonarea
activitatii in regiunea de Dezvoltare Sud-Vest. Trebuie reglementata
situatia reprezentantelor si a activitatii lor avand in vedere ca ele erau doar
provizoriu in subordonarea unor birouri teritoriale.
7. 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 Arad, Consiliul
Judetean Hunedoara, Consiliul Judetean Timis.
8. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a informat, prin
newsleter, toti specialistii cu drept de semnatura despre noutatile din
domeniu.
9. Reprezentantul teritorial, prof.dr. arh. Radu Radoslav, a avut intalniri
pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului cu specialisti cu drept
de semnatura responsabili pe probleme de urbanism si primari din Judetul
Timis, la sediul Consiliului Judetean Timis.
A avut loc si o intalnire pe probleme legate de mobilitate si transport
intermodal avand in vedere dublarea caii ferate pe teritoriul municipiului
Timisoara si diversele modalitati de rezolvare a acestei situatii cu
reprezentanti de la caile ferate si cu reprezentanti ai diverselor asociatii
care au preocupari in domeniu.
Au fost intalniri de lucru si la sediul Biroului Teritorial Timisoara cu
specialisti cu drept de semnatura .
10. Reprezentantul teritorial prof.dr. arh.Radu Radoslav a sustinut o
prelegere, in data de 11 mai, cu ocazia Conferintei despre Managementul
Traficului si Mobilitatea 11-12 mai 2017-Timisoara, despre interconectarea
transportului pe sine, autobuze/troleibuze, bike si pietonal in Polul de
Crestere Timisoara.
11. Biroul teritorial Timisoara a participat , in calitate de partener, in baza
protocolului semnat in anul 2011 cu Asociatia Expose Arhitecture, la
lansarea programului: Expose premium City, un program care se refera la
parteneriate in vederea “adoptarii“ in vederea reconditionarii fatadelor si
reintegrarii urbane in viziunea Timisoara Culturala 2021, a unei case
istorice prin operatiuni de branding ale marilor firme ce operează în
regiune.
12. Biroul teritorial a lansat solicitari de propuneri pentru revizuirea legii
350/2001.
13. S-a aprobat deschiderea de conturi ale birourilor teritoriale si suntem
in asteptarea documentatiilor necesare de la RUR.
14. S-a solicitat din teritoriu (din nou), situatia despre cursurile de
perfectionare continua care trebuie tinute de Agentia de Formare a
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Functionarilor Publici impreuna cu RUR, conform legii 350/2001 si s-a
transmis o adresa catre Consiliul Superior RUR in acest sens.
15. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, vanzari si donatii publicatii
Urbanismul Serie Noua, transmitere documente, curatenie, etc).
Sunt de semnalat probleme legate de functionarea calculatorului din
dotare tinand cont ca se doreste transmiterea sedintelor on line, prin skype.
Calculatorul din dotarea Biroului Timisoara are 8 ani si nu are camera
video si era prevazut sa fie inlocuit inca de acum doi ani.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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