CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 62/21.02.2012

MEMORIU ACTIVITATE
Decembrie2011-februarie 2012
1.Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a acordat in 6 decembrie cea de-a patra
“Diploma de Excelenta” (initiativa care a inceput in 2011), in domeniul regenerarii urbane
prin initiative private, firmei Modatim Investements, reprezentata de domnul Ovidiu
Sandor, pentru demararea reconversiei zonei industriale din zona centrala a orasului (Piata
700) prin centrul de afaceri “City Business Centre Timisoara”. Cu aceasta ocazie a avut loc o
masa rotunda cu reprezentanti din administratia publica locala, reprezentanti ai mediului de
afaceri, organizatii profesionale si civile, bancheri, universitari din Timisoara si Anglia,
specialisti cu drept de semnatura RUR.A avut loc si o conferinta de presa.
Toate aspectele au fost transmise, in timp real, la sediul central RUR, revistei Urbanismul –
Serie Noua, mas mediei locale si central si au fost postate pe blogul biroului.
2.Reprezentantul teritorial RUR arh. Radu Radoslav a fost solicitat si a participat, in calitate
de reprezentant RUR, in juriul Bienalei de Arhitectura organizata de Ordinul Arhitectilor
Transilvania, in colaborare cu Biroul Teritorial Cluj, in perioada 8-10.12.2011, cu avizul RUR
Bucuresti. Materialele au fost prezentate in timp real la RUR Bucuresti .
3.Radu Radoslav, in calitate de reprezentant teritorial RUR ,a fost prezent la o emisiune de o
ora pe postul local TV-ANALOG , tot in luna decembrie, pentru a prezenta ce este si ce face
RUR si cum se implica in dezvoltarea urbanistica a orasului.
4. Biroul Teritorial Timisoara a transmis, in regim de urgenta, punctul de vedere privitor la
regulamentul Comisiei de Examinare si speram ca se va tine cont si de observatiile noastre
in sedinta Consiliului Superior, de aprobare ,din luna februarie 2012.
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5. S-a retransmis 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 anual, pentru simplificare si pentru o evidenta clara.
Totusi, ca urmare a acestei actiuni, incasarile au crescut spectaculos, cea ce ne determina sa
continuam actiunea si prin verificari incrucisate, prin implicarea si a Contabilitatii RUR
Bucuresti care poate sa ne dea evidenta platilor, pe nume de specialist si tip de
documentatie, din lunile noiembrie si decembrie 2011. Impreuna cu Comisia de Disciplina
vom stabili masurile urmatoare.
Revenim la propunerea noastra de solicitare a dovezii achitarii tarifului pentru exercitarea
dreptului de semnatura, pe tipuri de documentatii, anual.
Aceasta actiune este in derulare si in Regiunea Sud-Vest, coordonatorul RUR doamna arh.
Nicoleta Parvanescu prezentind alaturat aspectele relevante in raportul de activitate.
6.S-a transmis in data de 09.01.2012, la RUR Bucuresti, raportul anual pe 2011 al Biroului
Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest care va fi postat pe site-ul RUR.
7. Biroul Teritorial, la solicitarea doamnei Monica Radulescu, presedinte al Comisiei
Profesionale, si-a exprimat disponibilitatea de a primi in practica studenti urbanisti, in serii
de cite doi, cu laptop-uri personale.
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.
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10. Biroul Teritorial a intocmit si transmis executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2011, prin prisma datelor detinute, inventarul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,
propunerea de B.V.C. pentru anul 2012.
Revenim la solicitarea de alocare a unui buget anual al Biroului care sa tina cont de
necesitati prin prisma activitatilor desfasurate si care apoi sa fie defalcat pe luni si virat in
banca, la o data fixa, pentru a nu face repetate cereri lunare.
Solicitam de asemenea o monografie metodologica pentru operatiunile contabile, in
conformitate cu legislatia, uniforma pentru toate birourile, tinind cont ca nu avem pregatire
economica de specialitate.
11.S-a incercat sa se realizeze o monitorizare a documentatiilor de amenajare a teritoriului
si urbanism de pe site-urile administratiei publice locale. Actiunea a fost de amploare dar
ineficienta pentru ca fiecare entitate are politica proprie de a posta, sau nu , documentatiile
care sunt totusi de interes public.
Propunem, prin reprezentantii MDRT, sa se initieze o actiune de reglementare, in mod
uniform, a documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, care sa fie postate pe
site-urile administratiei locale.
12.Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a salutat initiativa publicistica a domnului
conf. dr.arh. Catalin Sarbu si a transmis propunerile noastre.
13.Arh.Radu Radoslav va participa la a XII-a editie a Conferintelor Urban Concept,initial in
coorganizare cu RUR Bucuresti, in data de 23-24.02.2012 ,cu prelegerea “Densitatea , factor
cheie, in planificarea spatiala integrata.”
14 .Biroul Teritorial Timisoara s-a ocupat de problemele curente administrative.

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