CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 193/24.08.2011

MEMORIU DE ACTIVITATE
25 iulie-24 august 2011

1. 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. Insistam ca o data cu noul site RUR sa putem avea acces
pentru introducerea datelor referitoare la activitatile Biroului Teritorial in timp real.
2. Ca urmare a vizitei de lucru la Primaria Arad s-au stabilit domeniile de colaborare
impreuna cu primarul orasului si responsabilii din domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului .Prima actiune comuna a fost organizarea impreuna si cu Facultatea de
Arhitectura din Timisoara a unei expozitii cu propuneri urbanistice pe amplasamente din
Arad realizate de absolventii arhitecti, promotia 2011,in cadrul lucrarilor de
diploma.Vernisarea expozitiei s-a realizat in data de 19.08.2011, cu ocazia “Zilelor
Aradului”si s-a bucurat de o larga participare atit a specialistilor, cat si a aradenilor.
3. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, conferentiar universitar dr.
arh.Radu Radoslav,a transmis lista cu absolventii masteratului de urbanism al Facultatii
de Arhitectura din Timisoara, pentru promotiile 2006-2011 care fac obiectul “dispozitiilor
tranzitorii” la noul Regulament pentru obtinerea dreptului de semnatura, asa cum s-a
convenit cu factorii responsabili RUR, in data de 27-28 iulie 2011.
4. Biroul Teritorial a organizat in zona arondata (vest si sud-vest) o actiune de premiere a
publicisticii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, pentru promovarea si
incurajarea demersurilor destul de rare in acest domeniu.Premiul I pentru carti publicate
in 2010 a revenit colectivului coordonat de arh. Radu Radoslav pentru cartea „Crestere
Organica-studii de amenajarea teritoriului , urbanism si design urban”aparuta in editura
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Orizonturi Universitare, Timisoara 2010-ISBN978-973-638-440-0,iar la articole publicate
s-a acordat o mentiune arhitectului cu drept de semnatura Razvan Oprita pentru
lucrarea”Risks influences and sustainable multihazard design on built environment”publicata in International JOURNAL OF SYSTEM APPPLICATIONS ENGINEERING @
DEVELOPMENT-Issue 2 Volume 4- 2010 ISSN: 2074-1308.
5. Biroul Teritorial a transmis in teritoriu si a colectat chestionarele referitoare la nevoia de
formare profesionala a specialistilor urbanisti,formulate de Comisia Profesionala RUR.
6. Biroul Teritorial, prin reprezentantul sau conf. Univ. Dr. Arh Radu Radoslav a facut
demersurile necesare pentru stabilirea tematicii si a vorbitorilor ,in cadrul Forumului
Regional in Constructii :Construct Week, impreuna cu reprezentantul companiei ABplus
Events, in aria protocolului de colaborare ,pentru evenimentul de la Timisoara din data
de 06.10.2011:”Menagement pentru un oras competitiv”.
7. 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.
8. 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 vandut si montat,
mentionand 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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