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MEMORIU DE ACTIVITATE
15 decembrie 2017- 21 ianuarie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de
date referitoare la Regiunea de Dezvoltare Vest si Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest si a transmis la RUR Bucuresti modificarile necesare.
Nu se mai solicita raport de activitate de la Reprezentanta Craiova,
asteptand sa se clarifice situatia reprezentantelor, in general si al
Reprezentantei Craiova in particular.
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 si a preluat si transmis la RUR
Bucuresti un dosar de stagiu.
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.
S-a hotarat, de comun acord, avand in vedere calitatea proiectelor de
amenajarea teritoriului si urbanism, sa organizam intalniri trimestriale cu
reprezentantii administratiei locale: arhitecti sefi de judete, arhitecti sefi de
municipii resedinta de judet, pentru probleme de legislatie si aplicarea ei.
Prima intalnire a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a Urbanismului, in 8
noiembrie si propunerile desprinse au fost transmise si discutate in sedinta
C.S.RUR din 23 noiembrie.
Urmatoarea intalnire va avea loc in data de 2 februarie.
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 arhitect sef Judet Arad si director Directia de
Urbanism din Consiliul Judetean Arad la sediul nostru, in cursul lunii
decembrie 2017 si in luna ianuarie 2018.
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5. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest are in pregatire
acordarea unei Diplome de Excelenta in domeniul regenerarii patrimoniului
cultural avad in vedere ca s-a lansat in 6 decembrie 2017 la Milano, in
dechiderea Forumului Cultural European: Anul European al Patrimoniului
Cultural-2018, patrimoniu care face parte integranta din orasele, peisajele
siturile arheologice din literatura, arta sau obiecte dar si in mestesugurile
mostenite, in povestile pe care le spunem, in mancarea de care ne
bucuram, in filmele pe care le vedem etc.
Sloganul este ”patrimoniul nostru: la confluenta dintre trecut
si viitor”.
Vom reveni cu amanunte despre eveniment.
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
contribuit, prin informari si studierea legislatiei la aplicarea majorarilor de
salar, in conformitate cu legislatia in vigoare, avand in vedere trecerea
contributiilor de la angajator, la angajat. Ramane inca nerezolvata
problema grilelor de vechime.
8. 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.
9. S-a intocmit executia B.V.C. pe 2017 (anexata ) in conditiile reducerii
bugetului biroului cu 25% si s-a propus B.V.C.-ul biroului pe 2018 care
contine strategia noastra pentru anul 2018, avand in vedere solicitarile si
propunerile ridicate de C.S.RUR si anume:
- deplasari in teritoriu pentru consultanta/seminarii pe probleme
specifice cu specialisti cu drept de semnatura si responsabili pe probleme
de urbanism si amenajarea teritoriului din administratiile locale.
- propunere participare Urban Concept, care poate avea rolul si de
pregatire si perfectionare continua, avand in vedere participarile din
ministerul de resort si din administratiile locale si centrale.
- propunere deplasare Bucuresi, impreuna cu toate birourile pentru
pregatire si perfectionare, in conformitate cu legislatia.
- organizare simpozion Timisoara
- participare simpozion, conferita /etc la Bucuresti
- participare intalnire/ simpozion/ conferinta la Cluj sau Iasi.
- decernare de Diplome de Excelenta-actiune inceputa in 2011
- asigurare deplasari pentru comisii de disciplina si profesionale-cand
este cazul.
10. Biroul Teritorial Timisoara a solicitat, intocmit, verificat, situatia
achitarii tarifului dreptului de semnatura pentru trimestru III al anului 2017,
care va fi transmisa la RUR Bucuresti in 25 ianuarie, conform uzantelor.
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11. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, vanzare
reviste, curatenie,montare router , etc).
12. Biroul din Timisoara a participat la sedinta Consiliului Superior prin
skype, in data de 14 decembrie. Desi unele probleme persista (intreruperi
dese, neintelegerea problemelor discutate) speram ca se vor remedia.
Activitatea biroului a fost postata pe site lunar si transmisa la secretariat
RUR ca material pt sedinta Consiliului Superior, iar actiunile importante sau postat la sectiunile “Evenimente”/”Noutati”.
13. Biroul Teritorial al Regiunii de Vest a intocmit un material care
contine activitatea noastra pe anul 2017 cand bugetul a fost redus cu
25% fata de 2016, activitatea in ansamblu cum a fost ceruta in data de
joi 17 ianuarie si implicarea fiecarui angajat, conform solicitarii
directorului executiv din data de 16 ianuarie.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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