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MEMORIU DE ACTIVITATE
24 octombrie 2017-20 noiembrie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis situatia
achitarii tarifului pentru drept de semnatura la nivel de sfarsit de septembrie
(trim.III) pentru Regiunea de Dezvoltare Vest, in data de 25 octombrie
2017, obtinuta din declaratii ale specialistilor suprapuse cu situatia
transmisa de administratiile locale. Neconcordantele ar trebui sa fie
verificate de Serviciul Contabilitate.
Nu avem pana in prezent din partea Serviciului Contabilitate semnale
ca ar exista documentatii la care nu s-a achitat tariful pentru exercitarea
dreptului de semnatura.
Mentionam ca acest sistem de raportare este greoi si criticat de
specialistii cu drept de semnatura. Asteptam sa se introduca sistemul de
raportare on line, introdus deja de Ordinul Arhitectilor, cu care s-ar putea
colabora pentru know how avand in vedere ca nu stim sa se fi finalizat
achizitia de servicii specifice cu termen in 18 septembrie 2017.
2. S-a actualizat baza de date si s-a transmis solicitarea de predare a
bazei de date de la Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest. Nu am primit nici un
raspuns si asteptam lamurirea situatiei reprezentantelor teritoriale si in
special al coordonatorului arh. Nicoleta Parvanescu, in cadrul sedintei
Consiliului Superior din 23 noiembrie.
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. Biroul Timisoara a organizat in data de 8 noiembrie 2017, cu ocazia
Zilei Mondiale a Urbanismului, decernarea unei diplome de excelenta si
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discutii cu reprezentantii administratiei locale pe probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului.
Toate datele: tematica, diploma de excelenta, comunicatul de presa,
afisul evenimentului, poze de la eveniment, link-uri din mas media au fost
transmise la sediul central RUR si postate pe site-ul Biroului Timisoara.
Mentionam ca, referitor la evenimentul legat de serialul ”Izolati in
Romania” si “Pachete de Craciun pentru izolati”, prof. dr. arh. Radu
Radoslav a participat la o emisiune televizata in data de 9 noiembrie 2017,
alaturi de Dite Dinesz realizatoarea emisiunilor si premiata cu diploma de
excelenta din partea Biroului Teritorial din Timisoara.
Materialul cu problemele dezbatute cu reprezentantii administratiei
locale va fi editat separat si transmis pentru sedinta C.S. RUR din 23
noiembrie 2017.
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
responsabili cu urbanismul si amenajarea teritoriului, arhitecti sefi,
reprezentanti ai administratiei locale, la sediul nostru. Se preconizeaza o
viitoare intalnire si la Resita.
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 participat, 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. Posibilitatile de colaborare au fost
transmise in cadrul sedintei C.S. RUR din 26 octombrie.
9. 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.
10. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, vanzare
reviste, curatenie, etc).
11. Biroul Timisoara a participat la prima sedinta prin skype, in data de
26 octombrie, dar din cauza echipamentelor si a legaturilor
necorespunzatoare precum si din necunoasterea procedurilor de
participare, experienta a fost una nereusita si nu am inteles si nici nu neam facut intelesi.
Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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