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1. S-a continuat actiunea de actualizare baza de date cu specialisti cu drept de semnatura;
actiune in desfasurare. Avand in vedere ca s-a preluat si Regiunea Sud-Vest, actiunea
este de amploare, intrucat nu am primit si baza de date .
2. S-a actualizat lista cu lucrarile de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobate, din
judetele arondate (cele postate pe site–urile aferente de la administratiile locale –acolo
unde exista). Actiunea este in desfasurare.
3. S-a continuat postarea ,pe blogul biroului - rur5vest.blogspot.com/, activitatilor
importante, anunturile pentru specialistii cu drept de semnatura existenti, precum si
pentru posibilii viitori specialisti, promovandu-se targeturile RUR.
4. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, a prezentat prelegerea”Programe
necesare unei dezvoltari durabile pentru Timisoara” in cadrul Forumului Regional
Construct Week Timisora.in data de 01.10.2010.
5. Biroul Teritorial a transmis puncte de vedere referitoare la „Regulament privind
dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si
de urbanism” ca urmare a aparitiei Hotararii nr. 101 din 29.07.2010 a Consiliului Superior
al Registrului Urbanistilor din Romania ,tinand cont de observatiile din teritoriu.
6. Biroul Teritorial a organizat si participat, in perioada 03-06.10.2010 , la invitatia
Institutului Cultural Roman Budapesta ,la expozitia IN BETWIN, organizata in cadrul Lunii
Arhitecturii la Budapesta.Expozitia se doreste a oferi raspunsuri la dilema”Cum
supravietuim in Secolul XXI”si prin plansele expuse analizeaza dezvoltarea teritoriala
urbana la toate nivelele.
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Grupul de Cercetare Durabila a Facultatii de Arhitectura din Timisoara, impreuna cu
RUR-Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest propune parasirea mecanismului
„Real Estate” si adoptarea regulilor „Cresterii organice”.
7.Biroul Teritorial a consiliat arhitecti si specialisti din domenii conexe, care ocupa
functia de arhitect sef in judetele arondate, pentru pregatirea dosarelor in vederea
atestarii, respectiv examinarii in vederea obtinerii dreptului de semnatura, in
conformitate cu Legea

345 pentru modificarea art.36 din Legea 350/2001 privind

amenajarea teritoriului si urbanismului. Biroul Teritorial a oferit informatii si
specialistilor din domenii conexe care doresc drept de semnatura conform regulament
RUR.
8.Biroul Teritorial prin reprezentantul sau zonal a participat, la invitatia Agentiei Pentru
Dezvoltare Regionala Vest, in cadrul proiectului international FRESH-„Promovarea
modelelor de dezvoltare economica sustenabila la nivel regional”care are ca obiectiv
strategic integrarea componentei de „eco-inovare”si crearea unor instrumente regionale
care sa favorizeze in acelasi timp cresterea economica si protejarea mediului
inconjurator.
In cadrul acestui proiect va fi constituit un grup regional consultativ in
domeniul constructiilor sustenabile, o structura informala pentru sprijinirea
conceptului de eco-disign.
9. In data de 28.10.2010 reprezentantul teritorial si seful de birou au participat la a VII-a
editie a „Conferintei Nationale de Drumuri Urbane”, unde arh. Radu Radoslav a prezentat
o prelegere despre transportul urban integrat in municipiul Timisoara.
10.La invitatia Primariei Timisoara reprezentantul teritorial a participat la seminarul
„Regenerare urbana-instrument al dezvoltarii urbane integrate in Romania, care a avut
loc in data de 29.10.2010.Evenimentul a fost organizat de Primaria Municipiului
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Timisoara in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului , Ministerul
Federal pentru Transport si Dezvoltare Urbana din Germania si GTZ (Societatea Germana
pentru Cooperare Tehnica).
11. In cadrul manifestarilor dedicate celebrarii zilei mondiale a urbanismului Biroul
Teritorial a organizat impreuna cu Facultatea de Arhitectura din
Politehnica Timisoara, cu sprijinul Fundatiei Rubin

Universitatea

expozitia „Crestere Organica”-

Regenerare Urbana prin intocmirea unei Retele de Spatii Publice ale Comunitatilor Lucrari de masterat an 2009-2010.Detalii despre eveniment s-au transmis la RUR
Bucuresti si s-au postat pe site-ul biroului.Cu aceasta ocazie a fost lansata cartea
coordonata de arh Radu Radoslav ”Crestere Organica, Studii de Amenajare a Teritoriului,
Urbanism si Design Urban”.

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