CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 150/20.04.2012

MEMORIU ACTIVITATE
23 martie 2012 - 25 aprilie 2012
1. Biroul Teritorial a preluat si verificat 2 dosare de inscriere la stagiu si a transmis
solicitantilor completarile necesare.
Se asteapta clarificarile referitoare la stagiu si publicarea pe site-ul RUR a stagiarilor
acceptati.
2. Reprezentantul teritorial RUR, conf. arh. Radu Radoslav, a informat in sedinta
Consiliului Superior RUR din data de 22.03.2012 despre dezbaterea profesionala
organizata de Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, in data de 15 martie
2012, la ARAD si a transmis observatiile specialistilor cu drept de semanatura, in
special solicitarea corelarii tarifelor pentru exercitarea dreptului de semnatura cu
volumul si complexitatea activitatii de proiectare, nu cu suprafata zonei studiate (cum
se intimpla acum la PUZ-uri). Problema a ramas in studiul Consiliului Superior RUR.
3. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis solicitantului cadru didactic,
care preda urbanism la Facultatea de Horticultura - sectia Peisagistica si care are un
doctorat in urbanism, sa solicite clarificari referitoare la obtinerea dreptului de
semnatura la Comisia de Examinare, care a preluat observatiile Consiliului Superior
din sedinta din 15 martie 2012.
4. Biroul Teritorial a completat baza de date cu modificarile intervenite in datele de
contact ale specialistilor cu drept de semnatura, respectiv cu specialistii cu drept de
semnatura atestati RUR la ultima sedinta de Consiliul Superior conform rezultatelor
Comisiei de Examinare din 15 martie 2012.
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5. Biroul Teritorial a postat pe blogul sau principalele evenimente RUR. Facem
mentiunea ca solicitam din nou posibilitatea postarii pe site-ul RUR, in timp real, a
evenimentelor importante.
6. Reprezentantul teritorial, arh. Radu Radoslav, a solicitat coordonatorului Regiunii
Sud-Vest, arh. Nicoleta Parvanescu, analizarea si prezentarea puctului de vedere
referitor la activitatea de formare continua intocmita de Comisia Profesionala. S-a
propus organizarea in luna iulie a unei dezbateri profesionale cu specialistii cu drept
de semnatura si cu reprezentanti ai administratiei locale din Regiunea Sud-Vest.
Raportul de activitate al coordonatorului Regiunii Sud-Vest este anexat.
7. Biroul Teritorial RUR, prin sef birou, ing. Sanda Predescu, a participat , in 30 martie, la
evenimentul regional de promovare a activitatii de inovare si transfer tehnologic, din
cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacitatii Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica (ANCS) de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al
transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile”.
Acesta este primul proiect national destinat creerii de politici publice de inovare
durabila pentru economie, societate si mediu, finantat prin fonduri europene.
8. Biroul Teritorial a formulat, la solicitarea Consiliului Superior, la propunerea arh. Radu
Radoslav, un model de adresa tip pentru presedintii de Consilii Judetene, respectiv
pentru primari, care sa informaze despre modificarile aparute prin O.U.G.7/2011
referitoare la Comisia Tehnica si sa readuca aminte ca in conformitate cu legislatia in
vigoare documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism trebuie sa fie
stampilate de un specialist cu drept de semnatura (atat pentru coordonare, cat si
pentru specialisti elaboratori de parti de documentatii) si trabuie sa se faca dovada
de plata a tarifului pentru exercitarea dreptului de semnatura.
9. Arh. Radu Radoslav a transmis Revistei ,,Urbanismul – Serie Noua’’ disponibilitatea de
a transmite materiale pentru numerele urmatoare ale acesteia.
10.Reprezentantul teritorial pentru Regiunea Vest, conf.arh. Radu Radoslav, a participat
in perioada 17-20 aprilie (avand in vedere parteneriatul RUR cu Asociatia Inginerilor
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de Instalatii din Ramania) la Conferinta Anuala REHVA (Federatia Europeana a
Asociatiilor pentru Incalzire, Ventilare si Aer Conditionat) in colaborare cu Asociatia
Inginerilor de Instalatii din Romania, care s-a tinut acest an, in Romania, la Timisoara,
cu tema ,,Tehnologie in reabilitarea energetica”. Conferinta a subliniat importanta
proiectarii constructiilor tinand cont de dezvoltare durabila.
11.Vineri, 20 aprilie 2012 , reprezentantul teritorial RUR, arh.Radu Radoslav, a participat
la un workshop interdisciplinar: psihologie environmentala, geografie urbana,
sociologie urbana si urbanism, in cadrul proiectului ,,Imaginea de marca in cadrul
concurentei interurbane”.
12.Vineri , 20 aprilie, s-a primit pe mail invitatia la masa rotunda cu tema”Economia si
Orasul” ca parte componenta a Masterplanului Timisoarei, pentru luni 23 aprilie , ora
10.Detalii se vor da ulterior, in orice caz putem spune ca invitatia trebuia transmisa
din timp, pentr a nu fi o simpla formalitate.
13.Biroul Teritorial s-a ocupat de probleme curente administrative (reparatie
multifunctional si calculator, curatenie, acte contabile primare, etc.). Solicitam ,din
nou, alocarea unui buget si transmiterea unei sume pentru functionare in contul
bancar aferent, in suma fixa, la o data fixa, pentru a putea sa ne planificam
corespunzator actiunile .

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