Nr. 90/26.04.2011

MEMORIU ACTIVITATE
31.03.2011-26.04.2011
1. S-a finalizat baza de date cu specialisti avand drept de semnatura si s-a transmis la RUR
Bucuresti.Actualizarea s-a facut si cu sprijinul organizatiilor teritoriale ale Ordinului Arhitectilor.
De subliniat ca s-a realizat contactul cu fiecare specialist, in parte, care a confirmat datele inscrise in
baza de date. Sunt unele lipsuri, la urbanisti, cu aceasta ocazie solicitam din nou de la Arhiva RUR
Bucuresti numere de telefon pentru a putea contacta si pe acesti specialisti.
2. Biroul teritorial prin reprezentant teritorial Radu Radoslav si prin sef Birou Sanda Predescu, a
fost reprezentat la “Conferinta ALCIDE DE GASPERI 2011”, care s-a desfasurat in data de 4
aprilie , la Universitatea de Vest Timisoara si a avut tema ”Protectia si promovarea patrimoniului
cultural European-Conservarea arhitecturii istorice-Consideratii despre realitatea din Romania”.
3. In data de 08.04.2011 Radu Radoslav a participat la Conferinta nationala a Asociatiei
Instalatorilor din Romania, prilej cu care s-a aprobat protocolul de colaborare cu RUR de catre
Asiociatia Instalatorilor din Romania, urmind sa se definitiveze Comisia regionala comuna pentru
acordarea avizului privind dreptul de semnatura pentru ingineri instalatori.
4. Biroul Teritorial a antamat implementarea unui protocol de colaborare, la nivel regional, cu
ASOP-asociatia peisagistilor din Romania, care are sediul in Timisoara, dupa modelul celui
dinainte.
5. Biroul Teritorial a donat cate un numar din revista Urbanismul-serie noua, aparute pana acum
urmatoareler institutii: Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea de Vest Timisoara,
Universitatea de Stiinte Agricole Banatul si ASOP (asociatia peisagistilor).
6. Biroul Teritorial s-a implicat in organizarea si decernarea celei de a doua “Diplome de Excelenta
in domeniul Regenerarii Urbane prin Initiative Private”, care a revenit “Fundatiei Bega” -d-lui Emil
Cristescu, pentru conceptul ”Verde pentru Timisoara” initiat acum 3 ani. Aceasta diploma s-a
acordat in cadrul evenimentului ”Pedalarea de Primavara-17.04.2011” la care au participat peste
2.000 biciclisti care si-au alaturat semnaturile la cele peste 6.000 existente pentru continuarea
lucrarilor de piste de biciclete in Timisoara in asa fel incit in citiva ani sa se efectueze mai mult de
20% din deplasarile din oras cu bicicleta. Date despre acest eveniment au fost transmise RUR
Bucuresti.
7. S-a efectuat repararea generatorului pentru calculator. Cu acest prilej revenim la propunerea de a
se incheia un contract de service pentru echipamentele electronice din dotarea Biroului.
Intocmit,
Reprezentant Teritorial
Conf. Dr. Arh. Radu Radoslav
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Nr. Notificari Operator Date cu Caracter Personal: 23074 ;23075;23076; 23077; 23399; 23633.
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice
alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu
caracter personal pe care le detinem.

