CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

MEMORIU DE ACTIVITATE

25.02. 2010-18.03. 2010

1. S-a actualizat baza de date cu specialisti cu drept de semnatura; actiune in
desfasurare.
2. S-a actualizat lista cu lucrarile de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobate,
din judetele arondate (cele postate pe site –urile aferente de la administratiile
locale –acolo unde exista). Actiunea este in desfasurare.
3. S-a actualizat blogul biroului cu cele mai importante evenimente si informatii, cu
materialele aferente, care se pot accesa la adresa :rur5vest.blogspot.com/.
Din cauza vitezei mici oferite de abonamentul internet existent se poate incarca
site-ul cu alte informatii, cu mare greutate.
Revenim la propunerea noastra de introducere a informatiilor direct pe site-ul RUR
Bucuresti, la sectiunea birouri teritoriale, prin colaborare cu administratorul site-ului.
O alta varianta, in cazul in care si celelalte birouri doresc sa realizeze bloguri este pe
domeniul RUR, prin extindere.
4. Biroul teritorial , impreuna cu Facultatea de Arhitectura si Primaria Municipiului
Resita, cu sprijinul Fundatiei Rubin, a vernisat, in data de 03.02.2010 o expozitie cu
premiile la concursul de idei pe teme de dezvoltare urbanistica:
“Statiunea Secu, zona Driglovat, Funicularul” desfasurat in luna octombrie 2009, in
municipiul Resita, la care au participat tineri arhitecti din zona de dezvoltare ,
studenti si masteranzi ai Facultatii de Arhitectura Timisora.
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Expozitia s-a bucurat de un real interes din partea studentilor, a cadrelor didactice din
Facultatea de Arhitectura Timisoara, a membrilor RUR, a Ordinului Arhitectilor .
5. In cadrul Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest s-au realizat intalniri cu
reprezentanti ai Comisiei

Profesionale, respectiv ai Comisiei de Disciplina din

teritoriul arondat, pentru discutarea problemelor specifice : punct de vedere
referitor la dreptul de semnatura,punct de vedere referitor la regulamentele celor
doua comisii( anexam citeva propuneri).
Este important sa semnalam faptul ca membrii RUR din teritoriul arondat si-au
exprimat punctul de vedere in sensul organizarii de grupuri de lucru pentru fiecare din
regulamentele propuse a se modifica.
6. La biroul teritorial s-au prezentat si alti arhitecti pentru solicitare informatii
referitoare la acordarea dreptului de semnatura.
Consideram ca este necesar sa se imbunatateasca regulamentul privind dobandirea
dreptului de demnatura, in lucru la Consiliul Superior in acest moment.
In urma dezbaterii cu membrii RUR din regiunea noastra va vom prezenta anexat
unele propuneri referitoare la acordarea dreptului de semnatura.
7. Reprezentantul teritorial pregateste un material referitor la problematica

necesitatii expertilor judiciari pentru Seminarul „Practica Juridica In Domeniul
Urbanismului”care se va desfasura la Bucuresti in perioada 25-26 martie 2010.
Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. arh. Radu Radoslav
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