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MEMORIU DE ACTIVITATE
20ianuarie 2011-21 februarie 2011

1. S-a continuat actiunea de actualizare 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 continuat postarea ,pe blogul biroului - rur5vest.blogspot.com/,a activitatilor
importante, anunturile pentru specialistii cu drept de semnatura existenti, precum si
pentru posibilii viitori specialist.
4. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, a pregatit si transmis redactiei
revistei Urbanismul(d-nei Ileana Tureanu), material pentru revista urmatoare.
5. Biroul Teritorial a transmis , la solicitarea domnului A.Abrudan, secretar general de
redactie al revistei Urbanismul , materialele referitoare la actiunea Biroului Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest privind acordarea primei diplome de excelenta, investitorilor
privati locali, pentru regenerare urbana, in vederea includerii in revista Urbanismul.
6. Biroul Teritorial a consiliat arhitecti si specialisti din domenii conexe in vederea pregatirii
si depunerii dosarelor pentru obtinerea dreptului de semnatura.
7. In acest moment la sediul Biroului este depus un dosar de solicitare drept de semnatura,
a domnului ing. Florescu Constantin inginer constructor-specializarea: constructii
hidrotehnice, care solicita drept de semnatura pentru G1-echipare edilitara.In timp
optim Biroul teritorial va transmite punctul de vedere.
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8.Biroul Teritorial, prin reprezentantul sau, conf. Dr. Arh. Radoslav Radu, a participat
In data de 15 februarie la seminarul ”Noi oportunitati de finantare ESPON pentru
proiecte de cercetare a teritoriului”, organizat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului, in cadrul Programului ESPON 2013.
9.Biroul teritorial, prin reprezentant zonal , conf. Dr. Arh Radu Radoslav a participat la
expozitia organizata de Asociatia peisagistilol-ASOP” Trasee tematice la Baltile Bezdin”.
10.In cadrul Biroului Teritorial s-a organizat interviu pentru ocuparea pe perioada
determinata a postului de secretar asistent, suspendat provizoriu, pentru concediu de
crestere a copilului solicitat de titular.
11.In cadrul Biroului s-au efectuat operatii contabile curente si s-a reparat calculatorul
din dotare.Poate ca ar fi necesar si optim sa se faca un contract de service pentru
echipamentele electronice aflate pe inventarul biroului.

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