CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 273/21.11.2011

MEMORIU ACTIVITATE
20.10.2011-23.11.2011

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat transmiterea, celor mai
importante evenimente si actiuni organizate, specialistilor cu drept de semnatura din zona
arondata , prin email si prin postare pe blog.
2. Biroul Teritorial Timisoara a transmis, in regim de urgenta, punctul de vedere privitor la
proiectul de lege pentru stimularea si sprijinirea constructiilor de case (proiecte tip), pentru
a se trimite un raspuns al RUR de respingere, ce va fi postat pe site-ul RUR si va fi transmis si
la Parlamentul Romaniei.
3. In urma constatarii unor “neregularitati”la Regulamentul pentru drept de semnatura s-a
purtat o ampla discutie (prin mail) cu presedintele Comisiei de Examinare dr.arh. Pascariu
Gabriel ajungindu-se la concluzia ca trebuiesc introduse “Norme metodologice “ de aplicare
ale Regulamentului pentru clarificarea unor aspecte. Materialele vor fi prezentate in sedinta
Consiliului Superior RUR.
4. S-a transmis in teritoriul arondat adresa referitoare la plata taxelor RUR (asa cum s-a
solicitat de catre Comisia de Disciplina) pentru perioada 2008-2011.Raspunsurile primite au
fost inaintate, in ordinea sosirii, la RUR Bucuresti. Se poate constata o retinere in ceea ce
priveste raspunsul si nemultumirile exprimate telefonic de specialistii cu drept de
semnatura. Insistam, din nou, ca actiune de evaluare a exercitarii dreptului de semnatura sa
se faca annual, pentru simplificare si pentru o evidenta clara.
5.In perioada 11-14 noiembrie 2011 s-a desfasurat in colaborare cu Fundatia “Expose
Architecture” vernisajul expozitiei “hiSTORIES OF RESTORATION” si sesiunea de comunicari
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international cu acest subiect. Dr.arh. Radu Radoslav a prezentat comunicarea: ”Strategie
de regenerare urbana a unor zone istorice-Studiu de caz”CETATE”-Timisoara”. La eveniment
au fost prezenti si specialisti de la Facultatea “LUDOVICO QUARONI” UNIVERSITATEA “LA
SAPIENZA” ROMA care au prezentat experienta lor in domeniu:prof. arh.Tancredi
Carunchio cu comunicarea –Arhitectura contemporana si patrimoniu istoric, arh. Giuseppe
Greco cu comunicarea: “Conservarea si reproiectarea existentului” arh.Serena Voltera cu
comunicarea: “Consideratii referitoare la Regenerarea unui peisaj-Tivoli si Valea Aniene”.
6. Biroul Teritorial, prin reprezentant RUR Radu Radoslav, a participat la workshop-ul
“Dezvoltarea zonei campusului studentesc: planificare integrata, parteneriatul public privat
si finantare” in cadrul programului DISC-program de cooperare public-privata intre
companii olandeze-romane, Institute de Stiinta si Ministerul Olandez al Afacerilor
Economice pentru dezvoltarea de initiative in domeniul dezvoltarii urbane integrate care sa
duca la orase mai atractive si cazuri de afaceri sustenabile pentru toti partenerii implicati.
7. Un grup de oameni cu initiativa din diverse domenii de activitate s-a hotarit sa adune de
la timisoreni initiative diverse privind promovarea orasului Timisoara fara bani publici. O
prima audiere publica in acest sens a avut loc vineri 18.11.2011 la Centrul Regional de
Afaceri din Timisoara cu tema: “Timisoara, orasul de odinioara, uitat sau valorificat?”. Toate
ideile adunate au fost analizate de o Comisie de Experti din diverse medii dintre care a fost
desemnat, in calitate de urbanist si reprezentant RUR, dr.arh.Radu Radoslav. Activitatea
este in curs de desfasurare.
8. S-a acordat consultanta de specialitate tuturor celor care doresc sa obtina drept de
semnatura pentru depunere dosar atestare/examinare sau dosar de stagiatura.
9. Am fost solicitati din nou cu privire la cursurile de specializare in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului care trebuiesc urmate de arhitectii sefi. Asteptam rezultatele
intilnirii cu reprezentantii functionarilor publici.
10. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest are in pregatire o masa rotunda cu
specialisti in urbanism si politici economice cu ocazia decernarii celei de-a patra “Diplome
de Excelenta pentru Regenerare Urbana, prin Initiative Private”, care se va acorda societatii
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Modatim Investement, domnului Ovidiu Sandor pentru reconversia” Pietei 700” din
Timisoara prin conceptul City Business Centre. Vom transmite detalii la momentul potrivit.
11 .Biroul Teritorial Timisoara s-a ocupat de problemele curente administrative.
Solicitam pregatirea unui buget pentru anul viitor prin care sa fim alimentati lunar cu
lichiditatile necesare functionarii curente.
12. Arh. Radu Radoslav a acceptat propunerea de participare , in calitate de urbanist, in
juriul concursului anual de arhitectura organizat de Ordinul Arhitectilor Transilvania.

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