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1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de
date referitoare la Regiunea de Dezvoltare Vest si va relua si actualizarea
bazei de date din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest prin verificari
punctuale. Deocamdata avem baza de date mai veche care pare sa fie in
regula din moment ce nu ni se returneaza mail-urile cand transmitem
informatii prin newsletter.
Deocamdata nu mai solicitam raport de activitate de la Reprezentanta
Craiova, asteptand sa se clarifice situatia, desi observam ca se transmit
materiale spre RUR Bucuresti si ca email-ul este inca activ.
2. Personalul biroului teritorial a transmis tuturor celor interesati
informatii referitoare la obtinerea dreptului de semnatura, stagiu RUR,
legislatie, evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, reviste UrbanismulSerie Noua aflate in dotarea biroului ,etc.
3. 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.
Apreciem faptul ca se doreste standardizarea referitoare la
documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism si s-a inceput se se
lucreze in acest sens (propunerea a fost ca urmare a discutiilor avute cu
responsabili din administratiile locale cu ocazia Zilei Mondiale a
Urbanismului si a fost transmisa si membrilor Consiliului Superior RUR cu
ocazia sedintei din 23 noiembrie 2017).
4. 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.
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5. S-a efectuat o deplasare la sediul Primariei Resita unde se afla de
cateva luni un arhitect sef nou, deocamdata interimar.
S-au discutat problemele specifice semnalandu-se unele aspecte:
numarul mic de specialisti cu drept de semnatura, unii care nu mai
lucreaza din cauza varstei, lipsa clarificarilor referitoare la cursurile de
pregatire in conformitate cu Legea 350/2001, slaba calitate a
documentatiilor elaborate, interpretarile ambigue a legislatiei in vigoare,
lipsa ridicarilor topo cu specificarea proprietatii terenurilor si intentia de
incepere a unui nou PUG, etc.
6. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a informat, prin
newsleter, toti specialistii cu drept de semnatura despre noutatile din
domeniu.
7. Angajatii Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest au salutat
decizia de majorare salariala cu 30% hotarata in sedinta din 23 noiembrie
2017. La problemele de interpretare ale legislatiei in vigoare aparute
ulterior vom transmite un punct de vedere prin consultarea legislatiei si a
unor specialisti in domeniu.
9. Prof.dr. arh.Radu Radoslav a continuat postarea, pe blogul personal,
a diferitelor analize referitoare la diverse probleme urbanistice ale oraselor
si in special ale orasului Timisoara si a exprimat si un punct de vedere critic
referitor la PUG-ul in derulare al Timisoarei, alaturandu-se punctelor de
vedere exprimate de reprezentantii Facultatii de Arhitectura si a altor
membrii din CTATU- PMT.
10. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, vanzare
reviste, curatenie,montare router , etc).
11. Biroul din Timisoara a participat la sedinta Consiliului superior prin
skype, in data de 23 noiembrie. Desi unele probleme persista (intreruperi
dese, neintelegerea problemelor discutate) speram ca se vor remedia .
12. Propunem ca la inceputul anului 2018 sa fie convocati toti
reprezentantii teritoriali la Bucuresti si sa se discute problemele din
teritoriu si strategia RUR pe 2018.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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