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MEMORIU DE ACTIVITATE FEBRUARIE 2013
1.Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat actiunea de
verificare si actualizare baza de date.
2.S-a transmis specialistilor cu drept de semnatura informari referitoare la
actiuni viitoare: invitatia la cea de a V-a editie a Conferintei de Cercetare in
constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare
teritoriala, avand ca tema”Vechi si nou in urbanism, arhitectura si constructii”,
organizata de URBAN-INCERCLA 19 APRILIE 2013, LA BUCURESTI,
invitatie la ADR-Regiunea Vest pentru proiectul: Studiu de potential privind
dezvoltarea axei Timisoara-Arad in cursul lunii februarie.
3.S-a postat pe blogul biroului informatii referitoare la evenimente si la aparitii
editoriale ale Revistei –Urbanismul Serie Noua.
4.S-a solicitat de la responsabilii din Comisia profesionala teritoriala propuneri
privind actiuni de regenerare si revitalizare urbana prin initiative private din
judetele Arad si Hunedoara pentru continuarea decernarii” Diplomelor de
excelenta pentru regenerare urbana prin in initiative private”,aflate in cel de-al
treilea an de acordare.
5.Biroul Teritorial Timisoara s-a implicat in consultanta pentru deschiderea
Reprezentantei Craiova.
6.S-a finalizat materialul privind principalele actiuni ale Biroului Teritorial
Timisoara de la inceput(mai 209)si pina la 31.12.2012 pentru a se putea
incarca pe site-ul Biroului odata cu implementarea contractului cu ITC pentru
noul site RUR si acces birou teritorial la pagina locala (Regiunea Vest:
judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis).
7.S-au acordat consultatii pentru inscriere in stagiu si obtinere drept de
semnatura RUR.
8.Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a fost implicat in activitate
administrativa si financiar contabila aferenta .Solicitam, din nou, functie de
BVC-ul(executie la 31.12.2012-transmis la Bucuresti si propunere 2013-idem
2012) Biroului ce se va aproba, virarea in cont a unei sume forfetate, la o
data fixa, pentru a putea sa ne incadram in activitatile necesare.
9.Propunem, din nou, solicitarea raportului anual de activitate profesionala a
tuturor specialistilor cu drept de semnatura, fapt care ar conduce la
posibilitatea monitorizarii activitatii in programul de perfectionare continua
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precum si posibilitatea verificarii (prin implicarea contabilitatii RUR)a platii
tarifului de exercitare a dreptului de semnatura.

PROPUNERI PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE EXAMINARE RUR

a.Realizarea unei monografii cu norme metodologiece privind acordarea
dreptului de semnatura care sa fie, dupa cum s-a mai propus, tiparita in
viitorul numar al Revistei Urbanismul-Serie Noua .
b.Rediscutarea criteriilor de acordare a dreptului de semnatura si
simplificarea metodologiei.
c.Stabilirea continutului minimal al dosarului pentru obtinerea dreptului de
semnatura.
d. Postarea pe site-ul RUR a stagiarilor admisi si colaborare intre Subcomisia
de monitorizare a stagiaturii si Comisia de examinare pentru evaluarea
corecta si uniforma a dosarului pentru drept de semnatura , la sfirsitul
stagiaturii.
e.Suntem de acord ca reanalizarea propunerilor si modificarilor la
Regulamentul de dobindire a dreptului de semnatura sa fie facute dupa
aprobarea O.U.G.7/2011 prin Lege de modificare a Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului, cu completarile si modificarile
ulterioare.

Intocmit
Reprezentant teritorial
Arh. Radu Radoslav
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