Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 468/23.10.2017

MEMORIU DE ACTIVITATE
19 septembrie 2017-23 octombrie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de
date referitoare la specialisti cu drept de semnatura ca urmare a
desfasurarii sedintei Comisiei de Examinare din septembrie 2017 si de
validare a rezultatelor de Consiliul Superior RUR, in sedinta din 20
septembrie 2017.
2. S-a primit, telefonic, de la secretariat RUR Bucuresti, instiintarea ca
doamna arhitect Parvanescu Nicoleta a predat telefoanele si a renuntat la
activitatea de coordonator a reprezentantei din Craiova pentru Regiunea
de Dezvoltare Sud-Vest .
Am solicitat, in scris, retransmiterea bazei de date pentru regiunea
coordonata si date despre felul in care intelege sa colaboram, in
continuare, ca si presedinte al Comisiei Teritoriale de Disciplina, dar nu am
primit nici un raspuns.
Consiliul Superior RUR va lamuri cum se va desfasura in continuare
activitatea reprezentantei Craiova.
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. 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.
5. Parteneriatul cu Asociatia Expose Architecture a continuat prin
derularea celei de a treia editie a cursurilor complexe de restaurare.
Aceasta actiune este postata pe site-ul biroului.
6. 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
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responsabili cu urbanismul si amenajarea teritoriului, arhitecti sefi,
reprezentanti ai administratiei locale, la sediul nostru, precum si la Deva,
respectiv Arad. Se preconizeaza o viitoare intalnire si la Resita.
7. S-a continuat seria de intalniri pe probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului cu specialisti cu drept de semnatura, asociatii de
locatari, investitori, constructori, etc., la sediul nostru.
8. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest este in pregatirea
Zilei Mondiale a Urbanismului, derulandu-se in prezent diferite actiuni
pentru o organizare optima cu minim de resurse.
9. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a informat, prin
newsleter, toti specialistii cu drept de semnatura despre noutatile din
domeniu.
10. S-au depus doua dosare pentru stagiu care au fost transmise, pe
mail si la RUR Bucuresti, cu observatiile aferente.
11. Reprezentantul teritorial, prof.dr. arh. Radu Radoslav, va participa, in
data de 24 octombrie 2017, la o intalnire cu reprezentanti ai Centrului de
Formare Profesionala al Functionarilor Publici pentru Regiunea Vest
pentru perspective de colaborare.
12. Prof.dr. arh.Radu Radoslav a continuat postarea, pe blogul personal,
a diferitelor analize referitoare la diferite problemele urbanistice ale
oraselor si in special ale orasului Timisoara.
13. S-a intocmit situatia achitarii tarifului RUR pt. documentatii de
urbanism si amenajarea teritoriului pe trimestrul III, in Regiunea de
Dezvoltare Vest, care se va transmite la RUR Bucuresti in 25 octombrie, in
urma centralizarii tuturor raspunsurilor primite.
14. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, vanzare
reviste, curatenie, etc).
15. Biroul Timisoara a primit camera video pentru conectarea cu RUR
Bucuresti prin skype si s-au efectuat teste.
Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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