CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 162/26.07.2011

MEMORIU DE ACTIVITATE
Iunie –iulie 2011

1. S-au introdus datele lipsa, respectiv urbanistii din judetele Mehedinti si Valcea , s-au
actualizat unele date si s-au transmis modificarile la sediul central RUR.
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 specialisti.
3. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, conferentiar universitar dr.
arh.Radu Radoslav, a incheiat un protocol de colaborare cu Facultatea de Arhitectura din
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA in scopul informarii, orientarii, formarii si
educarii studentilor in disciplinele urbanismului si amenajarii teritoriului, cit si in scopul
unei informari permanente atit din punctul de vedere al cerintelor profesionale cit si al
programei de invatamint, printr-o prezenta activa a Registrului Urbanistilor in viata
universitara .
4. Ca urmare a transmiterii, la propunerea redactiei revistei Urbanismul-Serie Noua, a unui
numar de 10 exemplare din fiecare aparitie din 2009 pina in prezent, pentru studentii si
cadrele didactice din Facultatea de Arhitectura Timisoara, Biroul Teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Vest a organizat, impreuna cu Facultatea de Arhitectura, in data de
13.06.2011, o festivitate de premiere (cu reviste) a studentilor care s-au remarcat in
cadrul proiectului de urbanism din anul IV.
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5. In data de 16-18.06.2011 s-a participat, la invitatia URBAN CONCEPT, la vizita de lucru in
Rosia Montana si Alba Iulia, in cadrul unui program national de informare si comunicare
in respectivele domenii (proiect minier, respectiv amenajare cetate) cu expertii din
diverse specialitati.
6. In data de 07.07.2011 s-a efectuat o vizita de lucru la Primaria Arad unde s-au stabilit
domeniile de colaborare impreuna cu primarul orasului si responsabilii din domeniul
amenajarii teritoriului si urbanismului. Ca o prima actiune a acestei colaborari s-a hotarit
participarea Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a RUR, impreuna cu
Facultatea de Arhitectura Timisoara la organizarea unei expozitii a diplomelor cu
amplasamentul in Arad, cu prilejul zilelor orasului, in perioada 18-28 august 2011.
7. Impreuna cu Asociatia Expose Architecture, Facultatea de Arhitectura Timisoara si clubul
River Deck s-a organizat o expozitie cu proiectele de diploma ale absolventilor arhitecti,
in perioada 30 iunie-25 iulie .
8. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest prin reprezentant conferentiar universitar
dr. Arh Radu Radoslav a transmis, din nou, observatii referitoare la dobindirea dreptului
de semnatura pentru documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism si ca urmare
a observatiilor venite din teritoriu. Se reitereaza acordul tacit care s-a facut cu RUR
Bucuresti in sensul recunoaterii masteratului in urbanism de 60 credite al Facultatii de
Arhitectura Timisoara (acreditat de Ministerul Invatamintului) pentru promotiile inclusiv
2011, intrucit admiterea la masterat s-a facut in iulie 2010, in conditiile in care
regulamentul de dobindire a dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajare
a teritoriului si urbanism s-a modificat in august 2010.
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9. S-a inaintat spre agreere de catre RUR a dosarului Masteratului de Urbanism de 120
credite din cadrul Facultatii de Arhitectura- Universitatea Politehnica Timisoara, aprobat
in sedinta ARACIS (MECTS) din data de 23.06.2011
10. S-a transmis punctul de vedere al Biroului Teritorial referitor la dosarul depus pentru
drept de semnatura de domnul arhitect Bot Lucian.
11. S-au transmis informatii prin toate caile (telefonic, fax, e-mail,personal) specialistilor
arhitecti si cei din domenii conexe din teritoriul arondat, referitoare la obtinerea
dreptului de semnatura.
12. Biroul Teritorial prin reprezentantul sau Conf. Univ. Dr. Arh. Radu Radoslav a inceput
demersurile

pentru organizarea Conferintelor Regionale de Urbanism in cadrul

Forumului Regional in Constructii Construct Week ce se va tine la Timisoara in perioada
6-7 octombrie 2011, in cadrul colaborarii cu compania ABplus Events.
13.Biroul Teritorial s-a preocupat si de restul sarcinilor curente care ii revin. Facem din nou
rugamintea de a se incheia un contract de service pentru dotarile electronice din sediu
sau cel putin sa se faca o revizie din partea firmei care le-a vindut si montat, mentionind
din nou ca avem , inca de la instalare, probleme cu fax-ul.
Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. arh. Radu Radoslav
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