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1. S-a actualizat baza de date cu specialisti cu drept de semnatura; actiune in
desfasurare.Avind in vedere ca s-a preluat si Regiunea Sud-Vest, actiunea este de
amploare, intrucat nu am primit si baza de date .
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-au postat pe blogul biroului - rur5vest.blogspot.com/ - activitatile importante,
anunturile pentru specialistii cu drept de semnatura existenti, precum si pentru
posibilii viitori specialisti.
4. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, a pregatit prelegerea
”Programe necesare unei dezvoltari durabile pentru Timisoara” in cadrul
Forumului Regional Construct Week Timisora.
5. Reprezentantul teritorial a participat, prin corespondenta , la dezbaterea
organizata de revista “Urbanismul”, in data de 24.09.1010, transmitand
raspunsurile la toate problemele analizate.
6. Biroul Teritorial a transmis observatii referitoare la „Regulament privind
dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a
teritoriului si de urbanism” ca urmare a aparitiei Hotararii nr. 101 din 29.07.2010 a
Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania tinand cont de punctul
de vedere al Secretariatului Comisiei de Examinare , precum si de observatiile din
teritoriu.
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7. Biroul Teritorial transmite anexat observatii referitoare la „Regulament privind
organizarea si functionarea Comisiei de Disciplina”, precum si la organizarea
cursurilor pentru atestarea persoanelor care ocupa functia de arhitect sef ca
urmare a discutiilor purtate cu Consiliul National de Formare Profesionala a
Adultilor , cu Comisia de Autorizare Regionala si cu persoana responsabila cu
aceste cursuri din partea RUR.
8. Biroul Teritorial a actionat pentru renegocierea chiriei in spatiile detinute,
obtinand reduceri de tarif.
9. S-au analizat , prin comisia teritoriala profesionala, documentatiile depuse pentru
atestarea dreptului de semnatura , transmitandu-se la RUR Bucuresti, punctele de
vedere, respectiv avizul Biroului Teritorial pentru un numar de 5 arhitecti.
10. Biroul Teritorial a consiliat arhitecti si specialisti din domenii conexe, care ocupa
functia de arhitect sef in judetele arondate, pentru pregatirea dosarelor in
vederea atestarii, respectiv examinarii in vederea obtinerii dreptului de
semnatura, in conformitate cu Legea 345 pentru modificarea art.36 din Legea
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului. Se transmite anexat si
propunerile din teritoriu si ale Biroului Teritorial cu privire la examinarea
profesionistilor din domenii conexe.
11. Biroul Teritorial a pregatit impreuna cu Facultatea de Arhitectura din Timisoara,
la invitatia Centrului Cultural de la Budapesta(anexata)participarea la ”Zilele
arhitecturii maghiare”, manifestare organizata in prima parte a lunii octombrie.

Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. arh. Radu Radoslav
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