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1. S-a lucrat la actualizarea bazei de date, la zi, cu toate informatiile necesare. Baza de date
a fost transmisa la RUR Bucuresti si la Ordinele Arhitectilor din judetele aferente cu care
s-a si colaborat pentru actualizari. Actiunea este in desfasurare.
2. 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.
3. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, conferentiar universitar dr.
arh.Radu Radoslav a participat, in data de 5 martie 2011, cu o prezentare, la prima
conferinta ROTARACT TIMISOARA, actiune prin care Clubul Rotaract Timisoara isi
propune realizarea unui proiect in vederea obtinerii de catre municipiul Timisoara a
titlului de Capitala Culturala Europeana. Proiectul consta in organizarea unui ciclu de
sase conferinte care pun in discutie situatia actuala a unor domenii de interes major
pentru Timisoara si posibilele directii de urmat pentru realizarea schimbarilor necesare
in aceste domenii. Astfel, pe de o parte, proiectul are in vedere accelerarea procesului
de dezvoltare durabila a orasului, iar, pe de alta parte, acesta sa reprezinte un element
important pentru maximizarea sanselor de obtinere a titlului de Capitala Culturala
Europeana. Radu Radoslav a aratat in ce fel poate contribui un urbanism modern,
adecvat necesitatilor Timisoarei, la creearea, mentinerea si dezvoltarea unui mediu
sanatos, cu accent pe problematica dezvoltarii durabile conforma cu principiile unui
heathy city.
4. Radu Radoslav a participat in luna martie si la o emisiune la Televiziunea Nationala
(Regionalia-TV3) triplex: Timisoara, Craiova, Bucuresti, referitoare la polii de crestere.
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5. Biroul Teritorial prin reprezentantul sau conf. univ. Dr. Arh. Radu Radoslav a prezentat, la
televiziunea locala Europa Nova modificarile importante pentru dezvoltarea teritoriala
cuprinse in Ordonanta de Urgenta nr.7/02.02.2011, publicata in M.O. nr.111/11.II2011,
care modifica si completeaza Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului. Reprezentantul teritorial Radu Radoslav a subliniat si rolul Registrului
Urbanistilor in legislatia referitoare la amenajarea teritoriului si urbanismului.

6. Se afla in pregatire si actiunea de acordare, in continuare, a diplomelor de excelenta,
investitorilor privati locali, pentru regenerare urbana. Urmatoarea actiune se va derula
in data de 18.04.2011. Vom transmite din timp invitatiile si activitatile care se vor derula
cu aceasta ocazie.
7. Biroul Teritorial a consiliat arhitecti si specialisti din domenii conexe in vederea pregatirii
si depunerii dosarelor pentru obtinerea dreptului de semnatura.
8. Biroului teritorial a transmis punctul de vedere referitor la dosarul depus de ing.
hidrotehnician Florescu Constantin, care solicita drept de semnatura pentru G1-echipare
edilitara, in vederea sustinerii examenului din data de 24.03.2011.
9. Biroul teritorial revine cu propunerea de monitorizare, in cadrul procesului de
perfectionare profesionala continua, a tuturor specialistilor cu drept de semnatura, in
sensul stabilirii prin regulament si proceduri specifice, a obigativitatii prezentarii o data
pe an (se poate specifica si perioada) la sediile birourilorRUR, cu portifoliul de lucrari si
dovada platii exercitarii dreptului de semnatura. Doar in acest fel se poate monitoriza
activitatea de exercitare a dreptului de semnatura si se poate urmari daca se platesc
taxele aferente stabilite prin hotariri RUR.
10. Biroul teritorial s-a ocupat de toate sarcinile curente care ii revin.
Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. arh. Radu Radoslav
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