Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
190/22.06.2010
MEMORIU DE ACTIVITATE al
Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest la un an de existenta

In sedinta Consiliului Superior RUR din 15.01.2009 s-a nominalizat reprezentantul teritorial pentru
Regiunea de Dezvoltare Vest, in persoana arhitectului cu drept de semnatura pentru coordonare
documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului Radu Radoslav, conferentiar la Facultatea de
Arhitectura din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara.
S-a publicat, in presa locala, prin grija reprezentantului teritorial, anuntul de concurs pentru posturile
de sef birou teritorial, respectiv secretar asistent.
In 19.03.2009, in sedinta Consiliului Superior RUR s-a desemnat castigatorul concursului pentru postul
de sef birou, in persoana ing. Sanda-Maria Predescu, urmand ca la Timisoara sa se desfasoare selectia
secretarului asistent.
Reprezentantul teritorial si seful de birou au facut demersurile necesare pentru inchirierea spatiului
optim in vederea desfasurarii activitatilor preconizate de Consiliul Superior RUR.
Incepand cu data de 01.05.2010 s-a inceput activitatea biroului, secretarul asistent fiind selectat la
Timisoara, incepand activitatea din 15.06.2010.
Deschiderea oficiala a Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, structurat pe osatura Regiunii
de Dezvoltare Vest care include judetele TIMIS, ARAD, CARAS-SEVERIN si HUNEDOARA a avut loc
odata cu organizarea si vernisarea expozitiei “PREMIILE EUROPENE PENTRU URBANISM-EU AWARDS
EXIBITION 2008”, gazduita de Facultatea de Arhitectura din Timisoara, in data de 02.07.2009.
La vernisaj au participat reprezentanti ai administratiei publice locale, decani ai facultatilor de
arhitectura si geografie din Timisoara, reprezentanti ai Ordinului Arhitectilor, ai Asociatiei Arhitectilor,
cadre didactice de la arhitectura, geografie, sociologie, jurnalism, administratie publica, drept,
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cadastru, peisagistica, etc. specialisti cu drept de semnatura RUR, studenti si nu in ultimul rand,
reprezentanti ai mass mediei.
Din partea Consiliului Superior au participat d-nul arh.Crisan Victor Popescu, presedinte delegat, d-nul
lector universitar dr.arh. Mircea Grigorovschi, reprezentant teritorial al Regiunii de Dezvoltare NordEst si d-nul conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin Florescu, membru in Comisia de examinare. Dupa
vernisaj reprezentantii Consiliului Superior au fost invitati in emisiune la TV Regionala EUROPA NOVA
si la TV CULTURAL.
Pe parcursul anului de activitate Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest s-a implicat in
indeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania.
Astfel:
1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a alcatuit si actualizat periodic baza de date cu
specialistii cu drept de semnatura arondati ariei de acoperire teritoriala.
2. S-a asigurat participarea la intocmirea proiectelor legislative in domeniu, Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest transmitand punctul de vedere referitor la:
- metodologie privind efectuarea stagiului pentru dobandirea dreptului de semnatura
- regulament pentru formarea profesionala continua
- regulament de organizare a activitatii de expertiza tehnica extrajudiciara in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului
- regulament referitor la organizarea si functionarea Comisiei de Disciplina
- regulament referitor la organizarea si functionarea Comisiei Profesionale
- propunere privind modificare lege nr. 350/2001, art. 36, respectiv art.38
- regulament privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajare a
teritoriului si urbanism
- propunere de modificare a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului
Urbanistilor din Romania
- regulament privind atributiile, raspunderile si drepturile arhitectului sef si functionarea structurilor
de specialitate din subordinea acestuia
- regulament cadru pentru organizarea concursurilor de urbanism
- regulament pentru P.I.D., respectiv si observatia de a se introduce in normativul cadru continut
pentru elaborare PUG.
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- etc.
3. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a asigurat reprezentarea RUR in relatiile cu celelalte
organizatii profesionale(?), autoritatile administratiei publice centrale, judetene si locale, universitati
din tara si strainatate, entitati culturale locale si internationale, mass media. Astfel:
- reprezentantul teritorial a asigurat participarea la workshop-ul cu tema “Viziunea Urbana Timisoara”
in data de 10.06.2009, organizat de Primaria Timisoara impreuna cu o echipa de experti olandezi din
consortiul EURODITE si ROELEVELD_SIKKES Architecs, proiect pilot pentru politica integranta de
planificare urbana, finantat de catre programul olandez G2G (guvern catre guvern), ca urmare a unui
acord intre Ministerul Roman de Dezvoltare Regionala si Ministerul de Afaceri Economice si
Amenajarii Teritoriului, pentru Locuinte si de Mediu a Tarilor de Jos.
- reprezentantul teritorial a asigurat participarea, cu prezentarea”Densificarea tesutului urban in
Timisoara”, la seminarul international “Planificare strategica si urbanism in Romania” organizat de
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei in data de 22.10.2009.
- reprezentantul teritorial a participat cu prezentare la masa rotunda organizata de RUR Bucuresti in
data de 02.04.2009, referitoare la PUG-urile de generatia a III-a.
- reprezentantul teritorial a participat la a 4-a Bienala Internationala de Arhitectura de la Rotterdam,
expunand, in calitate de tutore al grupului de studenti din cadrul Facultatii de Arhitectura Timisoara,
Universitatea Politehnica Timisoara, Romania, la sectiunea “Collective”, lucrarea “In Between”din
cadrul ParallelCases/IABR@RDM, in septembrie –octombrie 2009.
- reprezentantul teritorial a participat cu prezentare la dezbaterea cu tema “Polii de crestere din
Romania” din 25.11.2009, organizata de RUR Bucuresti, impreuna cu revista “Urbanismul –serie
noua”, materialul urmand sa faca parte din nr. 4 al revistei. La dezbatere au participat reprezentanti
ai MDRL, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Regional (AM_POR), Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Institutul
National de Cercetare – Dezvoltare – Urbanproiect (INCD_Urbanproiect).
- Biroul Teritorial a contactat autoritatile administratiei locale din judetele arondate: Arad, Timis,
Caras-Severin, Hunedoara si prin deplasari in teritoriu pentru a explica si promova politicile RUR si
pentru organizarea de actiuni comune.
4. Biroul Teritorial a asigurat diseminarea informatiilor de specialitate prin transmiterea acestora pe
e-mail la toti specialistii cu drept de semnatura, cat si prin organizarea de dezbateri profesionale pe
probleme specifice. Astfel:
- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a organizat, prin implicarea si a Facultatii de
Arhitectura Timisoara, cu spijinul Fundatiei Rubin urmatoarele dezbateri profesionale:
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A) “Studiile directoare privind densificarea tesutului urban din Municipiul Timisoara” in data de
10.11.2009.
B) ”Polii de crestere din Romania”, cu participarea si a specialistilor din Primaria Timisoara si Agentia
pentru Dezvoltare Regionala-Vest, in data de 19.01.2010.
5. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat, in calitate de coorganizator, la
workshop-ul international ”Reinvent Cazarma U Timisoara”, alaturi de Facultatea de Arhitectura
Timisoara si Prima Facolta di Architecttura” L.Quaroni-Roma, in perioada 30.09.2009-07.10.2009.
6. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest si-a desemnat reprezentantii in Comisia Profesionala,
respectiv in Comisia de Disciplina , reprezentanti care au participat la atelierele de lucru organizate de
RUR: Atelier de lucru Comisia Profesionala 1-4 oct.2009, oras Brezoi jud. Valcea si Atelier de lucru
Comisia de Disciplina 27-30 mai 2010 Sumuleu-Ciuc, jud. Harghita.
7. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a organizat concursuri de idei urbanistice stimuland
implicarea si altor entitati din domeniu. Astfel:
Biroul Teritorial a acordat expertiza pentru organizarea concursului de idei urbanistice in Municipiul
Resita (Zona Driglovat, Zona Cilnicelului, Statiunea Secu), urmat de organizarea a unei expozitii cu
lucrarile premiate, in data de 03.03.2010,la Facultatea de Arhitectura din Timisoara.
Biroul Teritorial s-a implicat in organizarea concursului de idei urbanistice ”Reguli de extindere
sustenabila a unei localitati cu potential touristic - Comuna Fardea-judetul Timis”, alaturi de
Intelligent Energy Europe, ILETE, ADETIM , Ordinul Arhitectilor si Facultatea de Arhitectura Timisoara,
premierea si expozitia cu lucrarile castigatoare avand loc in data de 09.06.2010.
Reprezentantul teritorial va participa, cu o expunere despre dezvoltarea durabila in contextul
mondial de economie de energie si protectie a mediului, in perioada 22-26.06.2010, la Strassbourg, la
invitatia Inteligent Energy Europe.
8. Reprezentantul teritorial si Biroul Teritorial au sprijinit distributia revistei “Urbanismul-serie noua”
in teritoriul arondat, vanzind un numar de 94 de reviste, iar un numar de aproximativ 40 reviste au
fost distribuite (cu avizul RUR) oficialitatilor din administratia publica locala din judetele arondate,
expertilor in urbanism olandezi, germani si italieni cu care s-au realizat intalniri la evenimente
organizate in teritoriu de Birou.
Materialele prezentate la diverse manifestari interne si internationale de catre reprezentantul
teritorial au fost incluse si in revista “Urbanismul-serie noua”nr.4 (Polii de Crestere din Romania).
9. Ca urmare a Hotararii Consiliului Superior, incepand cu data de 03.10.2009 pentru acordarea
dreptului de semnatura se transmite si punctul de vedere al Biroului Teritorial .
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Biroul Teritorial s-a organizat pentru aceasta activitate, oferind informatii pentru depunerea
dosarelor si organizand comisia pentru acordarea punctului de vedere.
Astfel, Biroul Teritorial a analizat si transmis la RUR Bucuresti fise cu punctul de vedere, pentru un
numar de 13 arhitecti din teritoriul arondat .
S-a depus la Birou si un dosar de drept de semnatura pentru incadrarea in art.36 din Legea 350/2001
si s-au acordat consultatii referitoare la acest aspect la arhitectii sefi din teritoriul arondat. Anexat se
prezinta centralizatorul cu situatia urbanistilor care au primit drept de semnatura in perioada mai
2009-mai 2010, respectiv dosare depuse la Biroul Teritorial.
10. Biroul Teritorial a realizat un blog personal, pentru reflectarea celor mai importante evenimente,
care se poate accesa la adresa: rur5vest.blogspot.com/.
11. Biroul Teritorial a incercat monitorizarea evidentei documentatiilor de amenajare a teritoriului si
de urbanism aprobate, in teritoriul arondat, dar acest lucru nu se poate realiza decat daca se asigura
publicarea pe site-urile administratiei publice, inclusiv a planselor , in format digital.
Publicarea se face sporadic( cu o singura exceptie:Primaria Timisoara)avind si planse , asa cum
intelege fiecare entitate din administratia publica sa aplice transparenta.
Revenim cu propunerea de a se face plata la Birourile Teritoriale, asfel existand o sansa mai mare de
control, precum si introducerea in metodologii legislative din domeniu a obligatiei administratiei
publice locale de a publica documentatia, inclusiv planse pe site-uri.
12. Biroul Teritorial a incercat sa analizeze si situatia Comisiilor tehnice consultative de amenajarea
teritoriului si urbanism care sunt organizate in acelasi mod defectuos ca si sistemul de plata si de
publicare a documentatiilor supuse avizarii. Propunem, ca la reformarea legislatiei si a procedurilor
din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor, sa se analizeze aceste
aspecte si sa se elaboreze proceduri clare cu responsabilitati precise.
13. Biroul Teritorial a promovat existenta RUR si a explicat necesitatea institutiei in raporturile cu
administratiile locale, organizatiile profesionale din domeniu,facultatile din domeniu de pe teritoriul
arondat precum si cu mass media.
14. Din intalnirile de lucru cu specialistii din domeniul urbanismului precum si cu toti cei cu expertiza
in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului s-a desprins o concluzie importanta si anume:
perceptia ca Registrul Urbanistilor din Romania este o asociatie profesionala avand in vedere si
observatia avocatilor RUR ca se foloseste sintagma ”membrii RUR” pentru a se desemna specialistii cu
drept de semnatura, cu toate ca RUR nu este o asociatie, precum si faptul ca si pe site-ul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului apare RUR ca si organizatie profesionala cu care MDRL
colaboreaza in domeniul dezvoltarii urbane, alaturi se Uniunea Arhitectilor din Romania-UAR si
Ordinul Arhitectilor din Romania-OAR, care sunt organizatii profesionale.
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Este poate momentul pentru bunul mers al activitatii de amenajare a teritoriului si a urbanismului sa
se intareasca si sa se clarifice rolul organizatiei profesionale a urbanistilor.
Este poate momentul ca o data cu reformarea legislatiei si a procedurilor din domeniul amenajarii
teritoriului , urbanismului , arhitecturii si constructiilor sa se intareasca rolul si locul Registrului
Urbanistilor din Romania .

Intocmit
Sef Birou Teritorial-ing. Sanda –Maria Predescu
Reprezentant Teritorial-conf. dr. arh.Radu Radoslav
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