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1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest (BTRDV) a continuat
actualizarea bazei de date referitoare la Regiunea de Dezvoltare Vest si a
transmis modificari, unde a fost cazul, la RUR Bucuresti.
2. S-a transmis situatia achitarii tarifului RUR pt. documentatii de
amenajarea teritoriului si urbanism in trimestrul I 2018 pt. Regiunea de
Dezvoltare Vest, ca de obicei, la RUR Bucuresti in 25 aprilie.
Trebuie sa observam ca cei care raspund solicitarilor noastre sunt tot
mai putini, inclusiv cei din administratia locala pentru ca specialistii cu drept
de semnatura solicita de mai bine de doi ani realizarea unei evidente on
line, intrucat ei transmit, prin plata facturii, la RUR Bucuresti. Aceasta
situatie, a achitarii tarifului, poate fi transmisa, on line, o data cu incarcarea
de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in baza
sa de date a documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism.
Speram ca prin proiectul pe fonduri europene lansat de curand
”Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului
si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative din institutiile
publice centrale cu responsabilitati in domeniu“ sa se poata rezolva si
acest caz.
3. Personalul BTRDV a transmis tuturor celor interesati informatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatura, stagiu RUR, legislatie,
evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, reviste Urbanismul-Serie
Noua aflate in dotarea biroului, etc.
BTRDV a transmis doua dosare de stagiu la RUR Bucuresti.
Sunt tot mai multe intrebari si solicitari de informatii referitoare la
atestatul RUR, necesar pentru ocuparea postului de arhitect sef, a datelor
de examinare pentru obtinerea dreptului de semnatura RUR.
4. Prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav a participat cu observatii la
Comisiile Consultative pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism de la
Primaria Timisoara si Consiliile Judetene Timis, Arad, Hunedoara.
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5. Reprezentantul BTRDV- prof. univ. dr. arh. Radoslav Radu si ing.
Predescu Sanda au participat la intalnirea pe probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului cu arhitecti cu drept de semnatura si cu
responsabilii pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului din
administratiile locale din Judetul Caras-Severin, in prezenta presedintelui
Consiliului judetean Caras-Severin si a arhitectului sef de judet, in data de
7 mai 2018. Informarea a fost postata si pe site-ul BTRDV, pe blogul
biroului si blogul Radu Radoslav.
Problemele semnalate la toate intalnirile din cele 4(patru) judete ale
Regiunii de Dezvoltare Vest s-au referit la posibilitatile de reglementare si
interpretare uniforma a legislatiei in domeniu si ne bucuram ca ele au fost
transmise la ministerul de resort care probabil le va prelua cu ocazia
proiectului pe fonduri europene mentionat anterior.
6. BTRDV a informat, prin newsleter, toti specialistii cu drept de
semnatura despre noutatile din domeniu.
7. In data de 18 mai 2018 BTRDV a decernat cea de a XXIV-a Diploma
de Excelenta de aceasta data pentru Regenerare Rurala prin reintroducerea
tehnologiilor traditionale in construirea caselor din mediul rural, doamnei arh.
Ileana Mavrodin. Tot cu aceasta ocazie s-a prezentat o parte din expozitia
care promoveaza patrimoniul istoric imobil construit al Timisoarei, expozitie
vernisata la Academia di Romania di Roma in 24 aprile 2018, in organizarea
Asociatiei Expose Arhitecture si a Directiei Judetene de Cultura Timis la care
noi (BTRDV) am fost parteneri. Evenimentul este postat pe site-ul Biroului, pe
blogul Biroului si pe blogul Radu Radoslav.
8. Prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav a continuat postarea, pe blogul
personal, a diferitelor analize referitoare la problemele urbanistice ale
localitatilor si in special ale municipiului Timisoara. De asemenea s-au
acordat consultatii pe probleme de amenajarea teritoriului si urbanism, la
sediul BTRDV tuturor solicitantilor - specialisti cu drept de semnatura,
investitori, asociatii de proprietari, etc.
9. BTRDV a asigurat activitatea curenta de gestiune si administrare
(acte contabile primare, transmitere documente, vanzare reviste, curatenie,
etc).
10. BTRDV a participat la sedinta Consiliului Superior din data de 26
aprilie, prin skype.
Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav

Ing. Sanda Predescu
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