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MEMORIU DE ACTIVITATE 22 februarie -27 martie 2013

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat actiunea de
verificare si actualizare baza de date, transmitandu-se la RUR Bucuresti
modificarile referitoare la apartenenta la alte judete a specialistilor cu drept de
semnatura.
2. S-a transmis specialistilor cu drept de semnatura informari referitoare la
actiuni RUR si actiuni comune RUR si alte entitati, aparitii editoriale ale
revistei Urbanismul –Serie noua.
3. S-a postat pe blogul biroului informatii referitoare la evenimente si la
aparitii editoriale ale Revistei –Urbanismul Serie Noua.
4. S-au consiliat si verificat doua dosare pentru drept de semnatura si sapte
dosare de stagiari.
5. S-a finalizat materialul privind principalele actiuni ale Biroului Teritorial
Timisoara, de la inceput (mai 2009) si pana 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). O prima parte, pentru
testare, s-a transmis la ITC in 19.03.2013.
6. Reprezentantul teritorial Arh.Radu Radoslav a intocmit si transmis, in
calitate de membru in Comisia “Noua Cartha de la Atena” observatiile si
propunerile aferente.
7. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat, in data de 2
martie, prin sef birou si reprezentant teritorial, la actiunile organizate de UAR
si OAR - expozitii, conferinte etc, cu ocazia Balului Arhitectilor 2013, in
calitate de reprezentanti RUR.
8. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a raspuns pozitiv la invitatia
de participare la conferinta URBAN CONCEPT din 4-6 aprilie si a transmis
materialul care se va sustine, pentru inserare in documentatiile si site-ul
organizatorilor.
9. Propunem solicitarea raportului anual de activitate profesionala a tuturor
specialistilor cu drept de semnatura, fapt care ar conduce la posibilitatea
Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, CP 300011
Tel: 0356.469.250, Fax: 0356.469.251, e-mail: rur5vest@gmail.com, rurtimisoara@rur.ro
Nr. Notificari Operator Date cu Caracter Personal: 23074; 23075; 23076; 23077; 23399; 23633.
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice
alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu
caracter personal pe care le detinem.

monitorizarii activitatii in programul de perfectionare continua precum si
posibilitatea verificarii (prin implicarea contabilitatii RUR) a platii tarifului de
exercitare a dreptului de semnatura.
10. In data de 19 martie s-a organizat, la sediul Biroului Teritorial Timisoara, o
intalnire de lucru cu arhitectii sefi de judete din arealul arondat. Problemele
dezbatute au facut referire la aplicarea legislatiei in vigoare referitoare la
amenajarea teritoriului si urbanism. Dezbaterea a facut posibil schimbul de
experienta intre specialistii din administratie si a scos in evidenta necesitatea
corelarii Legii 350/2001 cu legi elaborate de alte ministere: respectiv
Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul
Apelor si Padurilor, Ministerul Transporturilor, etc.
11. Reprezentantul RUR pentru Regiunea de Dezvoltare Vest, arh. Radu
Radoslav a fost nominalizat in Comisia consultativa de amenajare a
teritoriului si urbanism a Primariei Timisoara si a participat la prima intalnire a
acesteia in 21 martie 2013.
12. Reprezentantul teritorial arh.Radu Radoslav a avut o intalnire cu
reprezentantii Universitatii de Vest Timisoara (domeniul geografie si
sociologie urbana) referitoare la disponibilitatea acestora de a elabora articole
pentru numarul 14-15/2013 al Revistei Urbanismul-Serie Noua, dedicat
educatiei si cercetarii.
13. Biroul Teritorial Timisoara s-a preocupat de activitatile administrative
curente: vanzari de reviste, acte contabile primare, curatenie, etc.

Intocmit,
Reprezentant Teritorial
Arh.Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing.Sanda Predescu
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