MEMORIU DE ACTIVITATE
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest-10.11.2009-10.12.2009
1. S-a continuat actiunea de actualizare baza de date specialisti cu drept de semnatura din

judetele arondate. Actiune in desfasurare cu probleme (nu avem toate contactele).
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest impreuna cu Fundatia Rubin, a organizat

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

dezbaterea cu specialistii urbanisti pentru “Studii directoare privind densificarea tesutului urban
in Timisoara”, la cafeneaua Papillon din P-ta Unirii, in data de 10.11.2009.Participarea a fost
numeroasa:arhitecti cu drept de semnatura, masteranzi, studenti, arhitectul sef al orasului,
arhitecti sefi de comune periurbane, mas media.
Reprezentantul teritorial RUR conf. dr. arh.Radoslav Radu a pregatit si participat la dezbaterea
cu tema”Polii de crestere din Romania”organizata de RUR impreuna cu revista “Urbanismulserie noua”in data de 25.11.2009.S-a intocmit si s-a transmis materialul pentru publicare in
numarul din ianuarie al revistei.
Biroul Teritorial a conceput si transmis o metodologie de acordare a avizului in vederea atestarii
dreptului de semnatura pentru specialistii din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului
care activeaza in zona de functionare a biroului territorial.
S-a intocmit si transmis primarului municipiului Timisoara, la solicitarea acestuia,lista
specialistilor acreditati RUR care indeplinesc conditiile nominalizarii in comisii tehnice de
amenajarea teritoriului si urbanism, din punct de vedere al simbolurilor pentru care este acordat
dreptul la semnatura, impreuna cu anexa RUR care contine criteriile privind nominalizarea
specialistilor cu drept de semnatura in cadrul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si de
urbanism.S-a solicitat transmiterea nominalizarilor abrobate precum si regulamentul de
functionare al comisiei, pentru inregistrare la RUR.
S-a actualizat baza de date cu documentatii de urbanism aprobate acolo unde au fost prezentate
pe site-urile primariilor, respective al consiliilor judetene.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest este in curs de organizare pentru luna ianuarie a
unei dezbateri profesionale pe tematicile legate de “Polii de dezvoltare “, dorind sa capaciteze
specialistii in amenajarea teritoriului si urbanism, arhitecti sefi ai localitatilor periurbane,
arhitecti sefi de municipiu si de judet.
S-au rezolvat probleme exceptionale de functionare si mentionam operatiunea realizata cu
specialistul IT Bucuresti Sorin Stamate privind resetarea echipamentelor care nu functionau
(telefoane, fax, etc.) precum si legarea unui al doilea calculator la utilitati, inclusiv instalarea
unui program antivirus.
Raman in continuare ca in raportarile anterioare problemele semnalate si propunerile inaintate.
Reprezentant Teritorial
Conf.Dr. Arh. Radoslav Radu

