Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 300 /17.07.2017

MEMORIU DE ACTIVITATE
20 iunie 2017 - 17 iulie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat actiunea de
solicitare a situatiei de achitare a tarifului pt drept de semnatura de la
specialistii cu drept de semnatura si de la administratile locale.
La situatia centralizata pt trimestrul I - 2017, pt regiunea de dezvoltare
Vest, transmisa la RUR, nu am primit observatii din partea Serviciului
Contabilitate. Nu am primit raspuns nici la solicitarile trimise de noi, de
verificare, prin sondaj, referitoare la documentatii pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest.
2. S-a actualizat baza de date referitoare la specialisti cu drept de
semnatura-activitate continua.
Sustinem, din nou, necesitatea intocmirii tabelului cu specialisti avand
drept de semnatura, cu indicarea datelor necesare unei contactari: modul
prin care isi exercita dreptul de semnatura si datele de contact care pot fi
facute publice -asa cum procedeaza si Ordinul Arhitectilor.
Ne oferim disponibilitatea de a ne implica in aceasta actiune.
3. Referitor la stagiari, situatia nu este, inca, lamurita.
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. Profesor dr. arh.Radu Radoslav, a participat la Comisiile Consultative
pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism de la Primaria Timisoara,
Consiliul Judetean Hunedoara, Consiliul Judetean Arad si Consiliul
Judetean Timis.
6. S-a solicitat, din nou, reprezentantei Craiova intocmirea raportului de
activitate pentru perioada aferenta care va fi transmis la RUR Bucuresti si
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postat pe site-ul biroului de indata ce va fi primit, asa cum am procedat de
fiecare data.
7. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prof. dr. arh.
Radoslav Radu a participat la intalniri pe probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului cu specialisti cu drept de semnatura, primari si
responsabili cu urbanismul si amenajarea teritoriului, arhitecti sefi,
reprezentanti ai administratiei locale din judetul Arad, la sediul Consiliului
Judetean Arad, ocazie cu care s-a discutat si despre exemplul de bune
practici in aplicarea legii de la Consiliul Judetean Arad, care a fost transmis
tuturor specialistilor cu drept de semnatura din arealul arondat,
administratiilor locale si a fost postat si pe site-ul Biroului Timisoara.
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 continuat
seria de intalniri pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului cu
specialisti cu drept de semnatura, asociatii de locatari, investitori, la sediul
biroului teritorial. Acolo unde a fost cazul s-au transmis si adrese scrise
referitoare la aspecte de legalitate si aplicare a legislatiei in domeniul
amenajarii teritoriului si urbanism.
10. Prof.dr. arh.Radu Radoslav a participat la lucrarile conferintei APUR
–Bucuresti 07.07.2017, prilej cu care a fost distins cu Diploma de Membru
de Onoare APUR pentru toata activitatea in sustinerea profesiei de
urbanist.
11. Biroul teritorial Timisoara a continuat activitatea cu Asociatia Expose
Arhitecture referitoare la actiunea ”adopta o casa”.
12. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, curatenie,
etc).
Biroul Timisoara a primit calculatorul nou, deocamdata doar unitatea
de disc si asteptam restul echipamentelor pentru instalare, facandu-se
astfel posibila transmiterea sedintelor on line, prin skype.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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