Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 84 /22.01.2018
Raport de activitate 2017

Nr.
crt.
1.

Atributii Birou Teritorial

Activitate 2017

Reprezentare RUR,
colaborare si
parteneriate cu diferite
organizatii (OAR, UAR,
APUR, ASOP, etc) si
entitati in domeniul
amenajarii teritoriului si
urbanism

-parteneriat cu Directia Judeteană de
Cultură si Patrimoniu/ Comisia Zonală a
Monumentelor Istorice Regiunea de
Vest în vederea unei politici comune
referitoare la regenerarea urbană 2017;
-parteneriat cu Asociatia Expose
Architecture privind derularea cursurilor
complexe de regenerare
urbană/restaurare în scopul definirii unei
noi identităti europene a monumentului
istoric, abordabil de membrii comunitătii
locale actuale;
-intalnire pe probleme de regenerare
urbană cu reprezentantii Societătii
Culturale Ariergarda referitoare la
patrimoniul cultural material si imaterial
–februarie;
-intalnire cu Asociatia Peisagistilor din
România (ASOP) referitoare la
interventii din zonele naturale protejate –
februarie;

Implicare angajati
Radu Radoslav
Sanda Predescu
Reprezentant teritorial
Şef birou
-cand e cazul, coordonare
-stabilire contacte,
ansamblu activitati,
intocmire de materiale,
intocmire de materiale pentru verificari, corecturi,
diverse entitati/evenimente,
participare la evenimente,
participare la evenimente,
etc.
organizare de evenimente in
comun, etc.

Cristina Bausche
Asistent secretar
-inregistrare
materiale in registrul
de intrari/iesiri,
eventual paginare,
cand e cazul
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-intalnire cu reprezentantul concernului
Continental referitor la sistemul de
transport public SMART în TM tramtren Timisoara-martie;
-intalnire cu Asociatia Proprietarilor.din
Zonele Rezidentiale TM referitoare la
abordari nelegale ale administratiei
locale in elaborarea PUZ-uri în TMmartie;
-intalnire cu reprezentantii CFR/
reprezentantii proiectantului general pe
probleme de mobilitate si transport
intermodal, avand in vedere dublarea
caii ferate pe teritoriul mun.Timisoaramartie;
-parteneriat cu Expose Architecture în
vederea lansării programului “Adopta o
Fatadă a imobilelor istorice” pentru
reconditionarea/reabilitarea fatadelor si
reintegrarii lor în vederea “Timisoara
Capitală Europeană Culturala 2021”;
-intalnire cu reprezentantii Centrului de
Politici Publice al Universitătii deVest
Timisoara pe probleme de dezvoltare
urbană inteligentă-iunie;
-intalnire cu reprezentantii CFR pe
probleme de mobilitate urbană/regională
pe sine-iunie;
-participarea în Consiliul Academic al
Universitătii Politehnica pentru stabilirea
unei strategii comune pentru 2018 în
domeniul educatiei academice de profilnoiembrie si decembrie;
-intalniri cu reprezentantii Direcției de
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2.

Colaborare cu arhitecţii
şefi de judeţ/ municipii/
oraşe

3.

Pregatire si participare
la sedinţele Consiliului
Superior

Cultură și Patrimoniu pentru stabilirea
strategiei comune pentru Anul European
al Patrimoniului Cultural 2018noiembrie,decembrie 2017.
- intalnire cu primarii si responsabilii pe
probleme de urbanism din Polul de
Crestere Timisoara în vederea
coordonări actiunilor urbane si de
amenajarea teritoriului la C.J.Timisianuarie;
-intalnire cu primarii si responsabilii pe
probleme de urbanism din jud.Timis la
C.J.Timis-martie, mai, iunie;
-intalnire cu primarii, responsabili pe
probleme de urbanism, arhitecti sefi de
municipii si comune, reprezentanti ai
administratiei locale la C.J.Arad- aprilie,
iulie, septembrie, octombrie;
-intalnire cu arhitect sef C.J.Hunedoaraseptembrie, octombrie;
- intalnire cu arhitectii sefi de municipii
si judete pentru a elabora o strategie de
ridicare a calitătii documentatiilor de
urbanism si amenajarea teritoriului, prin
standardizarea/unificarea continutului
documentatiilor (transmisă CS RUR) si
stabilirea unei strategii comune de lucru
pentru anul 2018-noiembrie;
-intalnire cu arhitectul sef Primaria
Resita-decembrie.
-participare cu materiale aferente la
sedintele CS RUR , personal prin
reprezentant teritorial în 02 si 03.2017 ,

- coordonare intalniri
solicitare pentru sef
birou/direct, functie de
probleme

-

participare, verificare
materiale, solicitari
de amendamente si

-intocmire materiale sau
solicitari
verbale/telefonice/ scrise

-

pregatire dosar
(intocmire raport
activitate,

-transmitere adrese,
cand e cazul

-

cumparare
bilete
pregatire
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numai prin materiale si din octombrie sa participat pe Skype.

4.

Transpunere hotarari
C.S. RUR in regiunea de
dezvoltare arondata

5.

Coordonare activitati
Subcomisie Profesionala
Centrale RUR pt.
cooperare, concursuri,
premii, imagine din
cadrul Comisiei
Profesionale (presedinte
Radu Radoslav)

6.

Mediere litigii intre
specialistii cu drept de
semnatura si specialistii
cu drept de semnatura si
alte entitati, prin
colaborarea cu Comisia
Teritoriala de Disciplina
si Comisia Teritoriala
Profesionala

-s-au transmis informatiile prin
newsletter tuturor specialiștilor cu drept
de semnătură din Regiunea Vest și SudVest.
-s-au solicitat propuneri de la
responsabilii din Comisia Profesionala
Teritoriala si de la arhitectii sefi
(judet/municipiu) pentru promovarea
unor “povesti de succces”, a unor
initiative private, în scopul decernarii de
Diplome de Excelenta în Regenerare
Urbană (actiunea continuă din 2011).

observatii la
materialele intocmite
de sef birou

-vezi restul punctelor

-propunere de activitati
Subcomisie Profesionala
RUR pentru cooperare,
concursuri,cooperare, premii,
imagine, , intocmire de
diverse materiale, etc.

materiale aferente
dosar
ordinei de zi)
(delegatie si
verificari materiale
ordine de zi)
, dupa sedinta
C.S., intocmire
decont delegatie
R.R.
-vezi restul punctelor
-vezi restul punctelor

-propuneri pentru
activitati Subcomisie
Profesionala pentru
cooperare,concursuri,
cooperare, premii,
imagine la solicitare
reprezentant teritorial,
propuneri pentru diverse
regulamente si
reglementari

-s-au realizat medierea unor posibile
-cand e cazul, intalniri de
-la solicitare reprezentant
litigii pe probleme legate de
lucru cu specialisti cu drept
teritorial pregatire intilniri
documentatiile de urbanism în curs de
de semnatura si diverse
si redactare adrese
elaborare, între specialisti cu drept de
entitati medire probleme,
semnătură, investitori, comunităti locale intocmire materiale /adrese
afectate, administratiile locale si cu
reprezentanti CTATU, din arealul
aferent.
-s-au realizat intalniri cu Asociatii de
Locatari, investitori pe probleme de
urbanism – iulie, septembrie, octombrie;
-în urma unor sesizări, ca urmare a
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-postare pe site-ul
biroului/cand este
cazul

-transmitere adrese
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interventiei Biroul Teritorial RUR
Timisoara la adminstratia locală, unei
documentatii PUZ i s-a retras avizul de
oportunitate.
7.

Asistenta de specialitate
si mediere pe domeniu
tuturor celor interesati

-s-a acordat asistenta “Asociatiei
Proprietarilor din Zonele Rezidentiale”
referitoare la probleme specifice de
urbanism;
-s-a acordat asistentă de specialitate
investitorilor, constructorilor,
specialistilor RUR, persoane fizice,
juridice, activitate ce a condus la
rezolvarea problemelor ridicate –
activitate continuă.

-cand e cazul, intalniri de
lucru cu cei interesati la
solicitarea acestora

-punere la dispozitia
reprezentantului teritorial,
la cerere a diverselor
materiale-legislatie,
hotarari de consiliu local
sau judetean, regulamente
RUR, diverse alte
materiale-PUD-uri, PUZuri, PUG-uri,strategii
nationale, europene, etc,

-transmitere adrese
cand este cazul

8.

Informare si coordonare
pentru participarea
specialiştilor cu drept
de semnătură la diverse
manifestari de interes
Elaborare adrese către
oficialităţi / specialişti cu
drept de semnătură

-se posteaza pe site, pe blog si se
transmit prin newsletter sau email
tuturor specialistilor cu drept de
semnătură pe judete, in functie de
interes.
-s-au transmis Consiliilor Judetene,
Primăriilor municipiilor/comunelor
aferente zonei si specialiștilor cu drept
de semnătură cu punctele noastre de
vedere la problemele ridicate.
-s-au transmis la CTATU din cadrul
C.J.Timis, C.J.Arad, C.J.Hunedoara si
Primaria Municipiul Timisoara, puncte
de vedere pe email si în scris (cu număr
de înregistrare la entitățile aferente și la
sediul RUR Timișoara)- lunar.

-cand e cazul-coordonare
participare si solicitare
materiale

-participare si intocmire
diverse materiale

-transmitere prin
mail, blog,site biroula solicitare

- periodic, sintetizare si
coordonare
materiale,verificari

-intocmire adrese

-transmitere adrese

- participare in Comisii
consultative la nivel de oras
si judet, intocmire de diverse
materiale cu observatii si
puncte de vedere, scrisori
deschise etc.

-verificari si completari
materiale, pregatire
materiale cand este cazul,

-transmitere , la
solicitare, materiale
aferente , prin mail,
blog, site birou, prin
posta sau depunere la
registratura
administratiei
aferente

9.

10.

Participare, exprimare
puncte de vedere,
consultari, opinii asupra
materialelor din
Comisiile Tehnice de
Urbanism si Amenajarea
Teritoriului.
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11.

12.

13.

14.

15.

Informare C.S. RUR
despre activitatea
Biroului Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare
Vest
Inregistrare dosare /
analizare / menţinere
contact cu persoanele
care doresc
atestarea/examinarea
privind dreptul de
semnătură si inscriere in
stagiu
Analizare dosare si
emitere punctul de
vedere al biroului
(conform regulamentului
Comisiei de Examinare)
pentr cei care solicita
atestarea/examinarea
privind dreptul de
semnătură
Constituirea, gestionarea
şi actualizarea bazei de
date a specialiştilor cu
drept de semnatura si a
stagiarilor RUR
Oferire de asistenta de
specialitate stagiarilor si
specialistilor cu drept de
semnatura pt.
documentatii de
amenajarea teritoriului
si urbanism

-s-au transmis CS RUR rapoartele de
activitate lunare, informari si adrese prin
intermediul secretariatului RUR, postare
pe site birou.

-prin intocmire si solicitari
de materiale, verificari
materiale, participare si luari
de pozitii

-prin intocmire materiale
si verificari

-postare pe site birou
a raportului de
activitate

-s-au transmis 5 dosare pentru inscriere
in stagiu (patru în Regiunea de Vest si
unul Regiunea de SV).

- verificare

-s-au transmis: un dosar pentru obtinerea
dreptului de semnatura si două dosare
extindere dreptul de semnatura din
Reg.Vest (toate solicitările au fost
aprobate).

-verificari materiale

-prin intocmire materiale,
informari si verificari de
dosare, inclusiv prin
raspunsuri la telefon /mail,
personal cand
competentele
secretariatului sunt
depasite
-verificari materiale,
intocmire puncte de
vedere

-prin informari
telefonice, mail, fax,
personal si
inregistrare materiale
si verificare la prima
mana a continutului
dosarului, conform
regulamente
-prin inregistrare in
registrul de
intrari/iesiri si
transmitere la RUR
Bucuresti, la
solicitare sef birou

- prin consultare site RUR
si/sau materiale sedinte
sau comunicate RUR

-la solicitare sef
birou, postare pe siteul biroului

-de cate ori este nevoie

- referitor numai la
continut dosar pentru
stagiari/obtinere drept
de semnatura

-lunar

-s-a oferit asistentă de specialitate la
întalnirile de la CJArad si CJTimisoara
(martie, aprilie,mai, iunie, iulie,
septembrie octombrie, noiembrie,
decembrie)
- s-a oferit asistentă de specialitate la
C.J.Hunedoara-octombrie, prin telefon si

-permanent
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mail
- permanent la sediul biroului si prin
telefon si mail
16.

Analizarea/formularea
de observaţii pentru
regulamente RUR, legi si
ordine in domeniu, etc.

-s-au transmis la CS RUR observatii
-la solicitari sau atunci cand
referitor la indicatorii de performanta
se considera necesar
pentru birourile teritoriale;
-s-a transmis punct de vedere la CS RUR
referitor la OUG100/2016;
-s-au transmis la CS RUR observatii
referitoare la stagiarii cu stagiul depasit
(2 ani) de pe site- ianuarie, iunie;
-s-au transmis observatii la CS RUR la
Regulamentul privind dreptul de
semnatura impreuna cu draft de nota de
fundamentare -ianuarie;
- s-a transmis la CS RUR draftul de
regulament pt atestarea arh.sefi –
ianuarie;
-s-au solicitat informatii/clarificări la CS
RUR referitoare la inceperea cursurilor
in domeniul urbanismului care se
desfasoara incepand cu 7 februarie la
UAUIM;
-s-a solicitat la CS RUR stabilirea
continutului de date ce pot fi facute
publice referitoare la exercitarea
dreptului de semnătură RUR si s-a oferit
sprijin pentru baza de date -februarie,
iunie,septembrie (mentionăm că detinem
baza de date referitoare la specialistii cu
drept de semnătură din zona Vest/Sud
Vest, dar care nu o putem face publică la
solicitarea celor interesati fără decizia

-la solicitare reprezentant
teritorial

-la solicitare sef
birou, verificari,
paginare ,transmitere
materiale
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17.

Menţinerea relaţiei cu
specialiştii cu drept de
semnătură (e-mail,
telefonic, la birou)

18.

Administrarea site-ului
RUR / mentenanta

CS RUR);
-s-au trimis la CS RUR observatii legate
de respingerea OUG100/2016 (la
solicitarea dnei Ginavar) –mai;
- s-au trimis la CS RUR propuneri
pentru revizuirea Legii 350/2001-mai;
- s-a realizat o intalnire cu Institutul de
Formare Profesionala din Timisoara care
are competente in domeniul organizarii
de cursuri pentru urbanisti si s-a
transmis posibilitatea colaborarii CS
RUR, in sedinta din noiembrie
-s-a solicitat schimbarea sistemului de
raportare a situatiei achitării tarifului
RUR-aceasta fiind greoaie si criticata de
specialistii cu drept de semnătură RUR
/beneficiari/administratii locale. Am
propus o varinta online ca si la OARoctombrie;
-s-a transmis pct de vedere referitor la
majorarea salariala propusa de CS RUR
si Lg.153/2017- noiembrie si decembrie;
-s-a propus convocarea tuturor
reprezentantilor teritoriali la CS RUR
Bucuresti la inceputul fiecărui an pentru
a se dicuta problemele din teritoriu si
strategia RUR 2018.
-s-au transmis informatii referitoare la
obtinerea dreptului de semnatura,
inscriere in stagiu, legislatie, evidenta
specialistilor, rolul si targetele RUR, etc
– permanent.
- s-a realizat migrarea casutei postale
RUR pe alt server, din cauza spamurilor;

-cand e cazul

-cand e cazul

- propuneri si verificari a
materialelor pentru site birou

-propuneri pentru site
birou si reglementari

-raspunde la
telefon,transmite
solicitari de
actualizare, etc, la
solicitare sef de birou
-administrare site si
postare pe site birou
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aplicatii calculator

19.

20.

21.

22.

23.

-s-au actualizat aplicatiilor impreuna cu
diverse cu responsabil
resprezentantii IT aferenti;
ITC-Bucuresti, elaborare
- s-a instalat echipamentul pt transmisii
materiale pentru site birou
Skype a sedintelor RUR –octombrie.
Postare/actualizare/admi -s-a intocmit raportul de activitate-lunar, -propuneri si verificari
-intocmire materiale
nistrare informaţii pe
noutati si evenimente, actualizarea bazei materiale
site-ul biroului teritorial de date- de cate ori a fost cazul.
Consultarea specialistilor -s-au transmis CS RUR solicitari pt
-probleme de legislatie,
-la solicitare reprezentant
cu drept de semnatura pe propuneri de revizuire a Lg.350/2001,
dezbateri publice, intocmiri
teritorial
diverse probleme de
Lg.50 etc.
de materiale pe probleme
amenajarea teritoriului
specifice, etc.
si urbanism
Transmiterea
-s-au transmis prin newsletter cele de
-hotareste ce materiale si
-intocmeste materialele
specialistilor cu drept de interes national si prin email pe cele de
cand se transmit
semnatura a hotararile
interes regional (Vest) –permanent.
C.S.RUR, deciziilor,
precum si a altor
informatii de interes
Monitorizarea lucrarile
-s-au transmis datele aferente la RUR
-consultarea periodica a
-verificare a
de amenajarea
Bucuresti, la contabilitate si la
documentatiilor
documentatiilor preluate
teritoriului si urbanism
secretariat-trimestrial, prin solicitare de
selectate/observatii
de pe site-uri ale
de la specialistii RUR si
la specialistii cu drept de semnatura si de
administratiilor locale ,
postate pe site-urile
la administratiile locale .
cele transmise de
primariilor, consiliilor
-am transmis si observatiile specialistilor
administratiile locale, la
judetene – acolo unde
cu drept de semnatura privind
solicitare , cu cele
acestea exista
posibilitatea achitarii tarifului la
transmise de specialistii
birourile teritoriale sau on line sau prin
cu drept de semnatura
transmitere direct de administratii prin
(verificari incrucisate)
accesare on line pe site-ul Observatorul
Teritorial al Ministerului Dezvoltarii si
Administratiei
Implicare in promovarea -s-au solicitat specialistilor cu drept de
-la solicitari
-la solicitare reprezentant
si propunerea de
semnătură amendamente la Legea
teritorial
proceduri si acte
350/200, Legea 50 și s-au transmis
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la solicitare sef birou

-postari materiale la
silicitare sef birou
-diverse transmiteri
prin mail, blog, site
birou la solicitare sef
birou
-transmite la
solicitare sef birou,
prin email sau prin
site /blog birou

-consultare site-uri
primarii si consilii
judetene si descarcare
in arhiva biroului
-intocmire situatie si
transmitere la RUR
Bucuresti

-verificare din punct
de vedere al paginarii
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normative pt. corelarea
profesiei de urbanist cu
prevederile legislatiei in
vigoare
24. Emiterea de puncte de
vedere vis a vis de situatii
urbane controversate din
teritoriu

propuneri la legislația aferentă și la
regulamentul de atestare RUR pentru
arhitecti sefi.
-au fost exprimate in spatiul public
puncte de vedere la situatii controversate
din teritoriu
(CJ Arad, CJ Timis, CLTimisoara) în
urma intalnirii cu membrii Asociatiilor
de Proprietari, cu investitori, specialisti
cu drept de semnătură- lunar;
- ca urmare a consultantei Biroului
Teritorial RUR o documentie PUZ nu a
mai primit aviz de oportunitateseptembrie.

-cand este cazul, prin
intocmire de puncte de
vedere, scrisori deschise,
participari la emisiuni TV, la
interpelari in presa scrisa, pe
blogul personal,etc.

-verificari de
materiale/strangere de
date, la solicitarea
reprezentantului teritorial,
monitorizare mas media,
etc.

-inregistrare, cand
este cazul in registrul
de intrari/iesiri,
postare pe site, blog
birou sau transmitere
la specialistii cu drept
de semnatura la
solicitare sef birou

25.

Desemnarea in diverse
comisii din administratie,
conform legii, a
specialistilor cu drept de
semnatura

-semnare si verificare

-draft adresa

-intocmire adresa si
transmitere la
solicitarea sefului de
birou care propune
textul

26.

Organizarea intalnirilor
de lucru profesionale - la
sediul biroului teritorial

-s-au desemnat specialisti in Comisii
Tehnice de Amenajarea Teritoriului si
Urbanism, in “Comisii pt publicitate si
reclama stradala” (am transmis lista
specialistilor fara date de contacte conf.
indicatiilor CS RUR).
-intalnire de lucru cu specialisti cu drept
de semnătură RUR din Timisoara, Arad,
Resița, Deva in aprilie, mai,iunie, iulie,
septembrie, octombrie, noiembrie.

27.

Organizarea de expoziţii,
conferinţe, întâlniri de
lucru la nivelul regiunii
Vest

-

stabilire teme,
pregatire prelegeri
intocmire lista invitati
participare si
coordonare activitati

-

pregatire
eveniment:
stabilire teme
- elaborare invitatii,
- sintetizarea ideilor
prezentate
-s-au organizat inpreuna cu
- coordonare activitati si
- pregatire evenimente
Universitatea “Sapienta” din Roma,
evenimente
- stabilire liste invitati
“Expose Arhitecture”, Directia de
- pregatire prelegeri
-redactare invitatii
Cultura Timis o serie de conferinte si
- participare
- prelucrare informatii
cursuri profesionale privind regenerarea
dupa evenimente
urbana –conferinte R .Radoslav- iunie si
-sintetizare pentru site
Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, CP 300011
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-

redactare si
transmitere
invitatii la
solicitare sef
birou

-transmitere materiale
-postare pe site birou
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octombrie
- s-a organizat o intalnire publică cu
prezentarea lucrarilor în domeniu cu
prof.dr.arh.Michele Mole-Roma/Italia
prof.dr.arh. Tancredi Carunchio/Italia si
prof. dr.arh.Dorin Stefan –
Bucuresti/România–vezi site birou
teritorial si blog Radu Radoslav
28.

29.

Organizarea de
conferinţe/expoziţii/mese
rotunde/dezbateri
publice/ interviuri

Participare concursuri,
mese rotunde, expozitii,
conferinte publice,

-s-a participat la lansarea/promovarea
cărtii “Blogul lui Radu” – carte pe
probleme de urbanism in Timisoara care
a fost in topul primelor 10 cărti vandute
în 2017 la Libraria “La doua bufnite”
Timitoara-martie
- s-au acordat interviuri la sediul RUR
Biroul Teritorial pentru revista Justitie
Curata -2 episoade-vezi
https://radulblog.wordpress.com/. iunie;
-s-a acordat un interviu video cu
jurnalistul si editorealistul prof.dr.
Marcel Tolcea despre destinul urbanistic
al Timisoarei in epoca primarului
Timisoarei Carol Telbisz, publicat pe
platforma video Banatul Meu-noiembrie;
-s-au organizat actiunile Zilei Mondiale
a Urbanismului (toate informatiile au
fost postate pe site si au fost mediatizate
prin mas media -ziare si TV local si
national) -8 noiembrie
-s-a participat cu o prelegere pe
probleme de mobilitate urbana prin
sistemul tramtren în Polul de Crestere

birou teritorial

-

stabilire tema,
intocmire lista invitati
participare

-

-

- cand este solicitat
-pregatire si coordonare
materiale

pregatire
eveniment:
stabilirea temei,
locatiei
elaborare invitatii,
afise, pliante
participare
elaborare material
de sintetizare a
ideilor prezentate

- participare , la unele
- informare si pregatire
notite pentru materialele

-

redactare/
trimitere
invitatii

-transmitere invitatii
la specialistii cu drept
de semnatura si
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dezbateri,emisiuni radioTV, media pe teme
urbanistice

Timisoara -Forumul International de
tehnologie si servicii feroviare Railway
Pro-5 aprilie Arad;
- s-a participat cu o prelegere despre
interconectarea transportului pe sine,
autobuze /troleibuze, bike si pietonal in
Polul de Crestere Timisoara- Conferinta
natională Managementul Traficului si
Mobilitatea -11 mai Timisoara;
- s-a participat cu o prelegere referitoare
la dublarea caii ferate pe o portiune in
Timisoara si oportunitatea acesteia la
dezbatere publica pe aceasta tema la
Forumul German cu reprezentantii
firmei elaboratoare de SF din Spania si
alte ONG- uri si partide politice-16 mai;
-s-a participat la intalnirea cu OAR, cu
reprezentanti ai UVT referitor la
programul cu privire la”LOCUIRE în
Romania din mai multe perspective”septembrie;
- s-au postat pe blogul Radu Radoslav
diferite analize referitoare la diverse
probleme urbanistice ale oraselor si in
special in Timisoara. De notat pozitia
critica referitoare la PUG-ul in derulare
al Timisoarei, care s-a alaturat pozitiei
exprimata de reprezentanttii FAUT si a
altor membri CTATU-PMT-octombrie;
- s-a participat la o intalnire cu
reprezentantii Centrului de Formare
Profesionala a Functionarilor Publici pt
RegiuneaVest în vederea unei
colaborări permanente- noiembrie;

realizate de reprezentantul
teritorial

administratia locala
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30.

Promovarea imaginii
RUR prin diverse actiuni

31.

Decernarea diplomelor
de excelenta entitatilor
cu realizari deosebite in
domeniul urban, din
regiune

32.

Comercializarea
revistelor/cărţilor
Urbanismul
33. Participare la conferinta
APUR Bucuresti

-s-a participat la TV DIGI24 la
emisiunea referitoare la PUG Timisoaraaprilie
-s-a participat la TV Timisoara la
emisiune pe probleme de patrimoniu
cultural material pe programul
ExposeArhitecture-“Adoptă o Casa”;
iunie
-s-a participat la TV Timisoara la
emisiunea pentru problematica
gospodăriilor defavorizate rurale cu
ocazia decernării Diplomei de Excelentă
pentru serialul “Izolati in Romania”noiembrie
-s-au efectuat donatii Revista
Urbanismul Serie Nouă la biblioteci si
institutii (vezi site Birou Teritorial);
- s-a transmis Carta EU la toate
administratiile locale si judetene din
Reg.Vest si Sud-Vest, precum si la alte
entitati (ADR, OAR, FAUT, biblioteci,
etc).
- s-a decernat Diploma de Excelenta
dnei Dite Dinesz TVR – pentru
atentionarea opiniei publice asupra
situației celor “Izolati in Romania” (vezi
si site birou Teritorial).
-vezi executie B.V.C. Birou Teritorial.

-Radoslav Radu a participarea la
lucrarile Conferintei APUR la Bucuresti,
prilej cu care i s-a decernat “Diploma de

- cand este cazul

-la unele, la solicitare
reprezentant teritorial

-pregatire reviste la
solicitarea sefului de
birou/donatii la
biblioteci

-discuta cu seful de birou
propunere si intocmeste
materialul pentru
comunicatul de presa si
afis,coordoneaza
evenimentul
-ocazional

-verifica materialele
participa la eveniment,
organizeaza evenimentul

-modificare draft
diplome, tiparire si
infoliere diplome la
operatori de
specialitate,
-transmitere invitatii
-cand este cazul

-cand este cazul

-pregatirea si organizarea
participarii
reprezentantului teritorial

-cand este cazul

-postare pe site-ul
biroului
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34.

Intocmirea contabilităţii
primare a biroului
(delegatii, inregistrare
intrari/iesiri acte,
pontaje, situatii lunare,
etc)

35.

Intocmirea situatiilor
solicitate de Biroul
Contabilitate RUR

36.

Intocmirea diverselor
situatii, la solicitarea
RUR Bucuresti

37.

Colaborarea cu celelalte
birouri teritoriale RUR
si reprezentanta
arondata

38.

Rezolvarea problemelor
administrative ale
biroului (curatenie,
amenajare, necesar
consumabile, etc)
39. Răspunde, la birou,
diverselor solicitări

Membru de Onoare APUR” pentru toata
activitatea de sustinere a profesiei de
urbanist-7 iulie.
-s-a intocmit B.V.C. anual care
reprezintă si strategia pe care si-o
propune Biroul Teritorial pe anul in
curs;
-s-a realizat executia B.V.C.pe 2017 in
functie de banii aprobati.

-s-a intocmit inventarul pt 2017,
executia bugetară 2017 și propunerea
bugetului 2018 (care contine strategia
biroului pentru anul 2018).
-s-au intocmit documentele solicitate de
contabilitate, secretariat, resurse umane
RUR Bucuresti.

-verificare diverse
documente

-intocmeste delegatiile
-propune si verifica toate
materialele
- alcatuieste B.V.C.

-intocmeste BVC,
executie BVC, verifica
inventare
-cand este cazul coordoneaza
si intocmeste unele materiale

-cand este cazul la
solicitarea
reprezentantului teritorial
stinge informatii ,
analizeaza, intocmeste
materiale
-permanent.
-cand e cazul: stabileste
-cand e cazul, intocmeste
modul de colaborare si
anumite materiale,
solicita intocmire de
pregateste si participa la
materiale, participa la diverse anumite evenimente
actiuni organizate in
organizate in parteneriat.
parteneriat
-permanent.
-cand e cazul-participa la
-cand e cazul-face
cumparaturi, la amenajari
necesarul de consumabile,
spatii etc
participa la aprovizionari,
participa la amenajari si
curatenie
-permanent.
-ocazional
-cand problemele
depasesc competentele
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-la solicitare sef
birou-intrari/iesiri de
numerar conform
solicitari contabilitate
RUR, pontaje,
inregistrari acte,
transmitere acte la
RUR Bucuresti
-intocmeste inventare

-inregistrari
materiale, printari etc.

-informari telefonice
pe probleme comune,
la solicitare sef birou

-cand e cazul-face
cumparaturi si
participa la curatenie

-in mod curent
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primite prin e-mail,
telefon, personal
40. Coordonare activitate
Reprezentanta Craiova

secretariatului si la cerere
-s-a solicitat lunar situatia achitarii
tarifului RUR, raportul de activitate, etc.
-a rezultat din comunicatul RUR din
octombrie că dna Parvanescu a renuntat
la indemnizatia de coordonator. S-a
solicitat CS RUR clarificarea situatiei
reprezentantei Craiova RUR în raportul
cu Biroul Teritorial pentru Regiunea
Vest.

- a coordonat activitatea
Reprezentantei Craiova

- a solicitat intocmirea de - a intocmit adrese la
materiale, situatii, rapoarte solicitarea
de activitate, a transmis
superiorilor
informari etc.
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