Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

Nr.152/22.04.2013

RAPORT DE ACTIVITATE
al BIROULUI TERITORIAL al REGIUNII de DEZVOLTARE VEST
in perioada mandatului Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor
februarie 2011‐aprilie 2013
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest si‐a desfasurat activitatea in
conformitate cu prevederile Regulamentului, referitor la organizarea si functionarea
Registrului Urbanistilor din Romania, implicandu‐se in indeplinirea obiectivelor
stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor, sub coordonarea
reprezentantului teritorial‐ conferentiar universitar doctor arh. Radu Radoslav.
1. CAPITOLUL ORGANIZARE INSTITUTIONALA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a coordonat si activitatea
Regiunii de Dezvoltare Sud‐Vest arondata provizoriu, incepand cu iunie 2010. In
anul 2011, incepand cu luna octombrie, conform Hotaririi C.S. nr.114/22.09.2011,
Consiliul Superior RUR a nominalizat un coordonator pentru Regiunea Sud‐Vest, in
persoana doamnei arh. Nicoleta Parvanescu, infiintandu‐se reprezentanta RUR
pentru aceasta regiune, care inglobeaza judetele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti si Valcea,
cu sediul la Craiova.
2. CAPITOLUL BAZA DE DATE
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a alcatuit baza de date cu
specialistii cu drept de semnatura arondati ariei de acoperire teritoriala, cu
modalitatea de exercitare a profesiei, date de contact pe mail si telefon fix/celular si
a actualizat‐o permanent.
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Baza de date pentru Regiunea Sud‐Vest a fost transmisa coordonatorului
regional in octombrie 2011, acestuia revenindu‐i sarcina de actualizare permanenta.
Baza de date (la zi) a fost transmisa la RUR Bucuresti in 19.12.2012.
In baza de date sunt inclusi si stagiarii care s‐au inscris la stagiu, conform
regulamentului RUR, la Biroul Timisoara, in numar de 14, dintre care 2 sunt aferenti
Regiunii Sud‐Vest. Stagiarii sunt confirmati de RUR Bucuresti urmand sa fie
monitorizati cand se activeaza Subcomisia de monitorizare stagiu .
3. CAPITOLUL IMAGINE
In anul 2012, Regiunea de Dezvoltare Vest a postat, in continuare, pe blogul
biroului ”rur5vest.blogspot.com/,” toate actiunile importante, anunturile pentru
specialistii cu drept de semnatura, precum si pentru posibilii viitori specialisti,
promovandu‐se activitatea si targeturile Registrului Urbanistilor din Romania.
Precizam ca asteptam finalizarea site‐ului RUR nou, (pentru care am transmis toate
informatiile aferente anilor 2009‐2012 la ITC‐ webdesignerul) la care vom avea acces
direct, pentru promovarea actiunilor Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest, in timp real. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis, in timp
real, informatii despre toate actiunile cu impact major pentru promovarea RUR, la
sediul central RUR si la Revista Urbanismul.
4. CAPITOLUL RELATII BIROU – CS RUR
S‐a asigurat participarea reprezentantului RUR al Regiunii de Dezvoltare Vest la
sedintele Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, unde acesta a
prezentat situatia din teritoriu, actiunile promovate, precum si pozitiile specialistilor
cu drept de semnatura, fata de toate problemele specifice luate in discutie de RUR.
S‐au realizat toate sarcinile delegate direct de Consiliul Superior, dintre care
mentionam:
‐ desemnarea reprezentantilor in Comisia Profesionala si Comisia de Disciplina, dupa
aprobarea noilor regulamente de functionare.
Reprezentantul teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest, dr.arh.Radu Radoslav
a fost desemnat de Consiliul Superior RUR in Comisia Centrala de Disciplina.
‐ desemnarea reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav in Comisia pentru
realizarea noului site RUR.
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‐ desemnarea reprezentantului teritorial arh. Radu Radoslav, din partea RUR, in
juriul pentru atribuirea , prin concurs, a PUG‐ului Bucuresti.
‐ desemnarea reprezentantului teritorial arh. Radu Radoslav, ca urmare a
protocolului incheiat de RUR cu Abplus Events, ca moderator si organizator, in
cadrul conferintelor anuale regionale de urbanism din cadrul Forumului Regional in
Constructii Construct Week de la Timisoara, la Conferinta de Urbanism
”Management urban pentru un oras competitiv” ‐ 6‐8 octombrie 2011.
‐ desemnarea reprezentantului teritorial arh.Radu Radoslav in grupul de lucru
pentru „Noua Charta de la Atena” etc.
5. CAPITOLUL obtinere DREPT DE SEMNATURA
Biroul teritorial a primit si verificat dosare pentru drept de semnatura pentru
specialisti arhitecti, pentru specialisti din domenii conexe, pentru arhitecti sefi.
Trebuie sa mentionam ca toti candidatii au fost indrumati astfel incat dosarele
transmise la Bucuresti au fost complete si toti solicitantii de drept de semnatura au
obtinut cele solicitate la prima prezentare, fara amanari sau completari ulterioare.
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis propuneri

si

observatii referitoare la obtinerea dreptului de semnatura. Sunt inca aspecte care
trebuiesc lamurite, precum si altele care necesita precizari si/sau simplificari,
urmand ca acestea sa se rezolve pe parcurs.
Comisia de Examinare cu acordul Consiliului Superior RUR va publica in Revista
Urbanismul Serie Noua metodologia de obtinere a dreptului de semnatura, ocazie
cu care ne vom da si noi concursul.
Reprezentantul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest conf.dr.arh. Radu
Radoslav a fost prezent de mai multe ori in decursul anilor 2011 si 2012 la posturi
locale de televiziune pentru a explica, din nou, ce este si ce face RUR, cum se implica
in dezvoltarea urbanistica a orasului si cum se poate obtine dreptul de semnatura.
Actiunile au fost mediatizate si au fost remise, in timp real, la RUR Bucuresti, prin
transmiteri a unor prezentari succinte pe mail si apoi prin memoriile de activitate
intocmite si depuse in fiecare luna, inainte de sedinta Consiliului Superior RUR, la
secretariat si la Director Executiv.
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Tot referitor la dreptul de semnatura Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a transmis in luna iulie 2011 toate documentele referitoare la masterul de
urbanism de 60 credite organizat de Facultatea de Arhitectura a Universitatii
Politehnica Timisoara pana in anul 2011, iar prin consultare cu avocatul RUR
Bucuresti si cu factorii responsabili RUR, in data de 27‐28 iulie 2011, s‐a transmis
lista cu absolventii din perioada 2005‐2011, care fac obiectul „dispozitiilor
tranzitorii” la regulamentul nou de dobandire a dreptului de semnatura.
Biroul Teritorial, prin reprezentant arh.Radu Radoslav, a depus, in data de 28
iulie 2011 toate documentele solicitate de RUR pentru agreerea masteratului de 120
credite organizat de Facultatea de Arhitectura a Universitatii Politehnica Timisoara
incepand cu anul universitar 2011 si avizat ARACIS in conformitate cu legea
invatamantului.
6. CAPITOLUL ACTIVITATE PROFESIONALA
Dintre manifestarile profesionale mentionam:
‐ Conferinta de Urbanism”Management urban pentru un oras cpmpetitiv” din
data de 6 octombrie unde reprezentantul arh. Radu Radoslav a fost
coorganizator si moderator. Cu aceasta ocazie Radu Radoslav a acordat un
interviu portalului de comunicatii www.constructionnews.ro cu tema
„Timisoara‐digitalcity ‐ un deziderat al viitorului”. La conferinta a participat si
domnul prof.dr.arh. Alexandru Sandu ‐ Presedinte C.S.RUR care, in urma
organizarii de catre Biroului Teritorial Timisoara, a participat si la o emisiune la
televiziunea locala Europa Nova, inregistrarea emisiunii fiind transmisa
Secretariatului RUR.
‐ Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a organizat impreuna cu
Asociatia Expose Architecture (cu care avem un protocol de colaborare), in 6
mai 2011, prima sesiune de comunicari libere in arhitectura si urbanism, prin
programul: Expose Communication‐stagiar or...what?” raspunzand si la
intrebarile absolventilor de arhitectura despre RUR, stagiatura, obtinere drept
de semnatura etc.
‐ Tot cu asociatia „Expose Architecture”, in perioada 11‐14 noiembrie 2011
Biroul Teritorial a organizat expozitia internationala „hiSTORIES OF
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RESTORATION” si sesiunea internationala de comunicari cu acest subiect. Arh.
Radu Radoslav a prezentat comunicarea „Strategie de regenerare urbana a
unor zone istorice ‐ Studiu de caz ‐ Cetate Timisoara”. La eveniment au fost
prezenti distinsi specialisti de la Facultatea „Ludovico Quaroni”‐Universitatea
„La Sapienza” Roma , Italia.
‐ Tot profesional, Biroul Teritorial a participat, in 18.11.2011, la workshop‐ul
”Dezvoltarea zonei Campusului studentesc: planificare integrata, parteneriat
public‐privat si finantare” in cadrul programului DISC‐ program de cooperare
public‐privat intre companii olandeze – romane, Institutul de Stiinte si
Ministerul Olandez al Afacerilor Economice, pentru dezvoltarea de initiative in
domeniul dezvoltarii urbane integrate, care sa duca la orase mai atractive si
cazuri de afaceri sustenabile pentru toti partenerii inplicati.
‐ Arh.Radu Radoslav a fost desemnat ca reprezentant RUR in Comisia de experti
care a evaluat ideile adunate cu ocazia audierii publice cu tema: ”Timisoara,
orasul de odinioara, uitat sau valorificat?”, o initiativa a unui grup de oameni
din diverse domenii care s‐a hotarat sa adune de la timisoareni initiative
diverse pentru promovarea orasului timisoara, fara bani publici.
‐ Reprezentantul teritorial arh.Radu Radoslav a participat, in calitate de
urbanist, reprezentant RUR, in juriul Bienalei de Arhitectura organizata de
Ordinul Arhitectilor Transilvania in colaborare cu Biroul Teritorial Cluj, in
perioada 8‐10.12.2011.
‐ Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

a organizat (cu sprijinul

arh.urb.Ioan Feier‐membru in Comisia Teritoriala RUR de Disciplina) la
solicitarea unor specialisti cu drept de semnatura din judetul Arad, in data de
15.03.2012, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Arad o dezbatere pe
probleme profesionale legata de aplicarea ultimelor prevederi legislative din
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, precum si aspecte legate de
reglementari RUR. Dezbaterea s‐a bucurat de o prezenta numeroasa a peste
40 de specialisti cu drept de semnatura din judet, tineri absolventi,
responsabili pe probleme de urbanism din orasele judetului Arad, arhitectul
sef al Judetului Arad ‐ arh. Cosma Niculae, arh. sef al municipiului Arad ‐arh.
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Dragan Radu, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Calitatea Constructiilor,
presedinti de comisii pentru amenajarea teritoriului si urbanism. Problemele
abordate s‐au referit la modificarile aduse la Legea 350/2001 prin O.U.G.
nr.7/2011, legea pajistilor nr. 214/2011, etc. Probleme semnalate:
disfunctionalitati in aplicarea legislatiei, necorelari interministeriale, lipsa
normelor metodologice, respectiv a cadrului continut pentru PUZ, PUG,
Strategie, Plan de masuri, lipsa Hotararilor de Guvern pentru metodologii,
inclusiv standardizare culori, strategie de dezvoltare, etc.
Referitor la aspecte legate de RUR mentionam:
‐ Propunere de transformare in organizatie profesionala.
‐ Modificarea tarifelor referitoare la dreptul de semnatura, in sensul corelarii
lor cu activitatea depusa si nu cu suprafata (ex. PUZ).
‐ Consultarea specialistilor cu drept de semnatura referitor la probleme de
aplicare a legislatiei in domeniu.
‐ Modificarea modalitatii de plata a tarifelor pentru exercitarea dreptului de
semnatura.
‐ Reglementari mai clare referitor la stagiatura si obtinere drept de semnatura.
‐ Reglementari fata de Ordinul Arhitectilor, etc.
In data de 9 iulie 2012 s‐a organizat in judetul Hunedoara, la Deva (cu sprijinul
ing.Cont Amelia‐membru in Comisia Teritoriala RUR de Disciplina) o intalnire cu
specialistii cu drept de semnatura si cu responsabili pe probleme de urbanism din
municipiile, orasele si comunele judetului. Participantii, peste 60, au semnalat o
multitudine de probleme cu care se confrunta, din care amintim:
‐ se construiesc blocuri in cartiere de case, fara sa se respecte regimul de
inaltime; nu exista certificate de urbanism de informare, act prin care cumparatorul
unei parcele sa stie din capul locului ce poate si ce nu poate face pe acel teren.
‐ legislatia in materie de urbanism este stufoasa si in continua schimbare.
‐ comisiile tehnice care functioneaza pe langa primarii si consilii judetene nu au
atributii clare.
‐ sunt foarte multe PUG‐uri in elaborare care se fac dupa statistici de acum zece
ani, ceea ce face ca PUG‐urile sa fie perimate inainte de a se naste.
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.

In concluzie, se necesita urgent cateva acte normative si metodologii din
partea fostului Minister al Dezvoltarii Regionale si Turismului. De asemenea, se pune
problema pregatirii functionarului din administratie, pentru ca acesta sa nu produca
haos in sistematizarea urbana.
In organizarea acestor evenimente un aport important a fost adus de arh.
Feier Ioan (membru in Comisia de Disciplina Teritoriala si membru in subcomisia
pentru legislatie a Comisiei Profesionale RUR) pentru actiunea din Arad si ing. Cont
Amelia ‐ specialist din domenii conexe, arhitect sef in judetul Hunedoara si membru
in Comisia Teritoriala de Disciplina RUR, pentru actiunea de la Deva.
‐ Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis, la solicitarea RUR,
date necesare pentru proiectul strategic ”Dezvoltarea unui sistem operational
al calificarilor din invatamantul superior din Romania”, in care RUR a fost
parte implicata prin domnul Presedinte al Consiliului Superior RUR prof.dr.arh.
Alexandru Sandu.
‐ Tot in domeniul profesional, Biroul Teritorial Timisoara a informat specialistii cu
drept de semnatura din zona arondata atunci cand s‐au organizat dezbateri
profesionale referitoare la elaborarea PUG Timisoara (masterplan) si PATJ Timis.
Putem mentiona ca in cazul PUG ului (masterplan) nu au fost puse la dispozitie
materialele aflate in dezbatere decat dupa dezbatere si nu s‐a transmis data pana la
care se pot face observatii. Acolo unde au fost materiale, s‐a transmis din partea
RUR, prin reprezentantul teritorial, observatiile aferente.
Reprezentantul teritorial arh. Radu Radoslav si‐a exprimat disponibilitatea de
a primi urbanisti, in practica, de la Facultatea de Urbanism Bucuresti, in cadrul
Biroului Teritorial Timisoara.
7.BIROUL TERITORIAL si Revista URBANISMUL‐ Serie Noua
Biroul Teritorial a participat si in anul 2011 la elaborarea unor materiale
pentru revista RUR. Astfel: in Revista Urbanismul‐Serie Noua nr.7/2010‐8/2011
arh.Radu Radoslav a participat la TEMA ZILEI: ”Doua decenii de urbanism si
amenajarea teritoriului 1990‐2010”, iar in Revista Urbanismul –Serie Noua
nr.9/2011 a publicat materialul referitor la „Prima Diploma de Excelenta in
Regenerare Urbana”.
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Biroul Teritorial Timisoara a transmis, in timp real, materiale considerate
semnificative pentru activitatea desfasurata la Revista Urbanismul Serie Noua.
Astfel, a aparut in numarul 10/2011 ‐”Mobilitate”, tiparit in 2012, rubrica dedicata
Biroului Teritorial Timisoara, la Capitolul EVENIMENTE (pag.28‐29) ”Diplome pentru
Timisoara”.
Tot la preocupari profesionale in domeniu editorial, putem mentiona si
materialul aparut in Revista Urbanismul Serie Noua 12‐13/2012 cu titlul: „Sistemul
urban Timisoara in epoca moderna”.
Biroul Teritorial Timisoara a sprijinit activitatea revistei Urbanismul –Serie
Noua si prin vanzarea de publicatii precum si prin acordarea de premii studentilor,
absolventilor si masteranzilor constand in reviste.
De asemenea, reviste au fost donate bibliotecilor universitatilor timisorene si
unor specialisti din administratia locala, precum si altor specialisti cu ocazia
deverselor manifestari la care RUR a fost prezent pentru promovarea targetelor
RUR.
8.RELATIA cu ADMINISTRATIA LOCALA
Biroul Teritorial Timisoara a formulat, la propunerea arh. Radu Radoslav, un
model de adresa tip pentru presedintii de consilii judetene, respectiv pentru primari,
aprobat de Consiliul Superior RUR, care sa informeze 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 stampilate de un specialist cu drept de semnatura (atat pentru
coordonare, cat si pentru specialisti elaboratori de parti de documentatii) si trebuie
sa se faca dovada de plata a tarifului pentru exercitarea dreptului de semnatura. Se
specifica ca specialistii din comisiile tehnice trebuie sa fie atestati RUR si se propune
sa se solicite Birourilor Teritoriale, functie de aria deservita, nominalizari pentru
membrii comisiei din partea RUR.
S‐a intocmit de reprezentantul teritorial arh. Radu Radoslav in colaborare cu
reprezentantul teritorial Cluj ‐ arh.Gheorghe Elkan, un model de „Conventie
profesionala”, aprobat de Consiliul Superior RUR, pentru specialistii desemnati de
RUR in comisiile tehnice, care sa monitorizeze si sa informeze RUR despre activitatea
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desfasurata (trimestrial). Si in aceasta actiune am fost sprijiniti de arh. Feier Ioan si
ing. Cont Amelia, specialisti cu drept de semnatura RUR, membrii in comisiile
teritoriale de disciplina RUR.
Pentru a veni in sprijinul arhitectilor sefi am fost solicitati in vederea
clarificarilor legate de comisii tehnice la Primaria Resita si Consiliul Judetean Caras‐
Severin, respectiv, Primaria Arad si Consiliul Judetean Arad.
In acest sens au fost intocmite adrese tip, 43 la municipii ‐ orase si 4 la Consilii
judetene in Regiunea Vest, 38 la municipii ‐ orase si 5 la Consilii judetene in
Regiunea Sud‐Vest, care au fost remise impreuna cu adresele aferente, pentru
transmitere, la RUR Bucuresti.
Aceasta actiune s‐a bucurat partial de impactul scontat, remarcandu‐se uneori
atitudinea opaca a unor primari, respectiv arhitecti sefi.
Nu toti arhitectii specialisti RUR cu drept de semnatura, ce fac parte din
Comisiile Tehnice, au dorit sa semneze „Conventia profesionala”, eschivandu‐se de
responsabilitatile profesionale.
Propunem, pentru imbunatatirea situatiei, un alt mod de abordare a aceastei
probleme si anume:
‐ sa se solicite in scris, specialistilor cu drept de semnatura RUR, sa comunice
daca sunt membrii ai comisiilor tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism
si de cine au fost desemnati.
‐ cei care fac parte din comisii sa fie responsabilizati prin semnarea „Conventia
profesionala” ca metoda de perfectionare profesionala continua si
responsabilizare fata de RUR.
Poate in acest fel vom avea mai putine cazuri de abateri de la legislatia in
vigoare care cad sub incidenta Comisiei de disciplina si vom putea monitoriza atat
respectarea legislatiei cat si plata tarifelor si modul de exercitare a dreptului de
semnatura.
Prin aceasta modalitate va creste si procentul incasarilor din tarifele pentru
exercitarea dreptului de semnatura, fapt care conduce la echilibrarea bugetului
institutiei noastre.
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9. CAPITOLUL DISCIPLINA
Cu ocazia verificarii situatiei achitarii tarifului pentru exercitarea dreptului de
semnatura s‐a constatat ca apar putine documentatii platite si ca apar un numar
mare de plati fara ca sa se poata certifica cui apartin.
S‐a hotarat sa se transmita, in luna noiembrie 2011, o adresa tip, tuturor
specialistilor cu drept de semnatura, prin care s‐a solicitat transmiterea dovezilor de
achitare a tarifului (pentru perioada 2008‐2011), respectiv achitarea taxelor
restante, pana in 5 decembrie 2011. Actunea a fost coordonata de Comisia de
Disciplina. S‐au primit putine raspunsuri, care au fost retransmise la sediul central
RUR. Nu putem sa facem o evaluare a situatiei, dar s‐a constatat dupa aceasta
actiune ca au fost achitate multe tarife pentru exercitarea dreptului de semnatura.
Constatandu‐se ca in Regiunea de Dezvoltare Sud ‐ Vest apar putine plati, s‐a
solicitat implicarea coordonatorului proaspat numit pentru aceasta regiune, doamna
arh. Parvanescu Nicoleta. Derularea actiunii si rezultatele se vad in memoriul de
activitate al „Reprezentantei” pentru Regiunea Sud‐Vest.
Pentru a se putea face verificari incrucisate si urmari situatia, am solicitat sa
primim de la RUR Bucuresti evidenta platilor, pe nume de specialist si tip de
documentatie.
Totusi, pentru ca aceasta actiune a dat rezultate (crescand semnificativ
incasarile RUR) propunem, din nou, ca sa se solicite dovada achitarii tarifului pentru
exercitarea dreptului de semnatura, de la toti specialistii cu drept de semnatura, pe
tipuri de documentatii, anual, in pararel cu verificarile facute la Contabilitate RUR.
Actiunea derulata de Secretariatul Comisiei de Disciplina RUR Bucuresti si
coordonata de presedintele Comisiei Centrale de Disciplina arh. Crisan Victor
Popescu a contribuit la cresterea veniturilor RUR si derularea ei anual ar face sa se
intareasca disciplina si monitorizarea procesului profesional al specialistilor cu drept
de semnatura.
Secretariatul Comisiei Teritoriale Vest a desfasurat mai multe actiuni de
verificari, la solicitarea unor persoane interesate, neexistand documentatii depuse
pe tipicul de „plangere” conform regulamentului comisiei, dar analizarea unor
aspecte sesizate au dus la emiterea unei „Declaratii” referitoare la proiect
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„Amenajare parcare Piata 700 Timisoara”, realizat de specialisti cu drept de
semnatura RUR arh. Andreescu Ioan si arh. Gaivoronschi Vlad, care se doreste un
apel la specialisti pentru respectarea legislatiei si a deontologiei profesionale.
Declaratia a fost postata pe blogul biroului si transmisa administratiei locale si
specialistilor cu drept de semnatura.
Am preferat negocierea in cadrul unor dispute si conflicte dintre specialistii cu
drept de semnatura si dintre acestia si alte entitati. De asemenea am oferit asistenta
de specialitate si mediere in domeniul tuturor celor interesati. In cadrul acestei
actiuni sunt si alte cazuri, in diverse stadii.
Reprezentantul teritorial arh. Radu Radoslav a participat in diverse randuri la
Comisia Centrala de Disciplina, finalizandu‐se cazul deschis la Comisia teritoriala de
disciplina Nord‐Est, in baza plangerii arh. Viorica Novac, avand ca obiect „PUD Spatii
Comerciale si Birouri ‐ Str.Carpati nr.8A, Municipiul Bacau”, realizat de catre
specialistul cu drept de semnatura –arh. Vasile Vranceanu.
In acest caz Comisia Centrala de Disciplina a dat Decizia nr.3/25.06.2012
aprobata de Consiliul Superior prin Hotararea nr.126/19.07.2012, respectiv Decizia
nr.1/15.11.2012, aprobata de Consiliul Superior prin Hotararea nr.129/15.11.2012.
10. CAPITOLUL PROMOVARE SI REPREZENTARE RUR
• In 26 mai 2011 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a
participat prin reprezentant RUR si sef birou la „Zilele academice
timisorene ‐ infrastructuri eficiente pentru transporturi terestre” unde
arh. Radu Radoslav a prezentat lucrarea „Dezvoltarea urbana
sustenabila prin intarirea comunitatiilor locale”
• RUR , Biroul teritorial a organizat, in parteneriat cu Primaria ARAD si cu
sprijinul dlui. Feier Ioan, cu ocazia Zilelor Aradului, in perioada 19‐28
august 2011 o expozitie cu proiecte de diploma ale absolventilor
Facultatii de Arhitectura Timisoara, cu subiecte si propuneri urbanistice
in municipiul Arad.
• Reprezentantul teritorial arh. Radu Radoslav a participat in 23‐24
februarie 2012 la a XII‐a editie a conferintelor nationale „Urban
Concept” ‐ dezvoltare urbana moderna in Romania, cu prelegerea
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„Densitatea, factor cheie in planificarea spatiala integrata”. Date despre
conferinta au fost transmise , in timp real, si la Revista Urbanismul‐Serie
Noua” (a aparut de altfel o recenzie despre eveniment in Revista
urbanismul‐Serie Noua nr.11/2012, semnata Alexandru‐Ionut Petrisor).
• In luna martie 2012 arh. Radu Radoslav a prezentat expunerea
”Timisoara azi”, la seara Ligii Studentilor de la Facultatea de Arhitectura.
• Avand in vedere parteneriatul RUR cu Asociatia Inginerilor de Instalatii
din Romania, arh. Radu Radoslav a participat, in perioada 17‐20 aprilie la
Conferinta Anuala Internationala REHVA (Federatia Europeana a
Asociatilor pentru Incalzire, Ventilare si Aer Conditionat), care s‐a tinut
in anul 2012, in Romania, cu tema „Tehnologie in reabilitarea
energetica” subliniind importanta proiectarii constructiilor, tinand cont
de dezvoltarea durabila.
• In 21 aprilie 2012, reprezentantul teritorial RUR, a participat la un
workshop interdisciplinar: psihologie environmentala, geografie urbana,
sociologie urbana si urbanism, in cadrul proiectului „Imaginea de marca
in cadrul concurentei interurbane”, derulat de Universitatea de Vest
Timisoara.
• In 23 aprilie 2012 arh. Radu Radoslav a participat la masa rotunda cu
tema „Economia si Orasul”, ca parte componenta a Masterplanului
Timisoarei (parte din PUG Timisoara). Observatiile au fost transmise
organizatorilor. In 27 aprilie a fost dezbaterea publica referitoare la
Masterplan Timisoara 2012, iar in 28.04.2012 s‐a aprobat Masterplanul
in sedinta Consiliului Primariei Timisoara.
• In 6 mai 2012 Radu Radoslav, a participat, in calitate de reprezentant
RUR, la STUDENTFEST, Sectiunea Arhitectura, cu prezentarea „Urban
Studies on Timisoara”.
• Reprezentantul RUR pentru Regiunea de Vest, arh. Radu Radoslav,
impreuna cu arh. Hanches Catalin (reprezentant RUR in comisia
profesionala) a participat in luna iunie 2012, la Comisia Teritoriala de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Judetean si au
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transmis, in scris, observatiile la documentatia partiala PATJ Timis, pusa
la dispozitie. Se poate observa ca se necesita urgentarea adoptarii unui
regulament de functionare a comisiilor, pentru stabilirea clara a
metodologiilor de functionare si a responsabilitatilor atat a factorilor din
administratia publica cat si a specialistilor implicati, prin prisma
modificarilor aparute cu ocazia O.U.G. nr.7/2011.
• In 20.07.2012 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a
organizat, impreuna cu Asociation „Expose Architecture” si OAR Timis,
seara de premiere a tinerilor absolventi ai promotiei 2012 a Facultatii
de Arhitectura din UPT, in cadrul evenimentului Expoze Young
Architects. Lucrarile afisate au adus in atentia publicului timisorean
ideile din proiectele de diploma ale absolventilor. Aceasta initiativa are
ca scop promovarea tinerilor profesionisti prin crearea de oportunitati
cu expunere la scara larga si se afla la cea de‐a doua editie (anul trecut
s‐a organizat pentru promotia 2011). Arhitectii premiati de RUR‐Biroul
Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest au primit diplome si premii
constand in reviste Urbanismul‐Serie Noua. Evenimentul a fost
promovat in media si s‐a bucurat de un real interes.
• Reprezentantul Teritorial RUR, conf.dr.arh. Radu Radoslav impreuna cu
alti reprezentanti ai „Centrului de Cercetare de Planificare Urbana
Timisoara”, a participat, in perioada 10‐12 octombrie la conferinta
internationala de la Wroclaw‐Polonia, pe probleme de restaurari,
regenerari si reconversii urbane, la sectiunea ”Modernization and re‐
use of cultural Heritage Buildings”, cu lucrarea „Conservation and re‐
use of historical industrial buildings, case study Fabric neighborhood
Timisoara, Romania”.
• In data de 25 octombrie 2012, Biroul Teritorial Timisoara a participat,
iar conf. dr.arh. Radu Radoslav a moderat evenimentul organizat de
Facultatea de Arhitectura Timisoara cu tema „Dezvoltarea durabila si
saracia”, care a cuprins o expozitie a studentilor cu lucrari de la
proiectele de urbanism coordonate de conf. dr.arh. Radu Radoslav ‐
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„Urban regeneration in Kuncz neighborhood” si o sesiune de
comunicari ale studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, impreuna cu
indrumatorii cadre didactice.
• Biroul Teritorial Timisoara a participat, in data de 31.10.2012, la
Conferinta Locala a Patronatului in Constructii editia a V‐a, la care conf.
dr. arh. Radu Radoslav a prezentat prelegerea ”Timisoara‐orasul cetate
‐ pregatita pentru competitie?”.
• Biroul Teritorial Timisoara a participat in data de 23.11.2012 la audierea
publica „Regionalizarea Romaniei/‐de ce?” organizata de Academia de
Advocacy. Conf. dr. arh Radu Radoslav a prezentat, cu aceasta ocazie,
un material care se regaseste pe site‐ul organizatiei. In pregatirea
acestui eveniment s‐a remarcat in mod deosebit revista Urbanismul
Serie Noua‐ nr.11/2012‐ „Regionalizare”, care a constituit baza de
informatii pentru multi participanti, primind aprecieri pozitive.
• In data de 29.11.2012 conf. dr. arh Radu Radoslav a participat, in
calitate de reprezentant RUR pentru Regiunea de Dezvoltare Vest, la
proiectul ”Focus Grup sectorul Constructii si eficienta energetica” etapa
„Servicii pentru cresterea competitivitatii si specializare inteligenta in
regiunea Vest”, organizat de Agentia pentru Dezvoltare Vest si
Banca Mondiala, cu agenti economici si reprezentanti ai bancii
mondiale, la care s‐a reiterat rolul RUR de coagulare a actorilor ce
participa la dezvoltarea teritoriala.
• La invitatia Consiliului Judetean Timis conf. dr. arh Radu Radoslav, arh
Hanches Catalin, reprezentanti RUR, au participat in data de
06.12.2012, la intalnirea cu specialistii, referitoare la „Soseaua de
centura a Timisoarei intre DN69 (Arad) si DN59 (Moravita‐Belgrad)”.
Avand in vedere discutiile la nivelul administratiilor publice locale
pentru dezbaterile la documentatiile „Actualizare PARJ‐ETII ‐ Studiu de
fundamentare ‐ Cai majore de circulatie in jud.Timis”, precum si la
documentatia „Etapa I PUG Timisoara‐studii de fundamentare ‐ studiu
de circulatie”, reprezentantii RUR au subliniat rolul priotizarii
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investitiilor in functie de echitatea sociala, de dezvoltarea economica si
de realizarea unui mediu sanatos.
• In data de 4‐6 aprilie 2013 Biroul Teritorial Timisoara a participat prin
reprezentant teritorial si sef birou la cea de‐a XIII‐cea Conferinta „Urban
Concept”, organizat de organizatia „Oameni si companii”, Asociatia
Arhitectilor Sefi de Judete si RUR Birou Nord‐Est, unde s‐au abordat
probleme legate de legislatie in domeniul amenajarii teritoriului si
urbanism, probleme legate de satul romanesc in actualul context,
probleme legate de infrastuctura de transport.
11. CAPITOLUL „DIPLOME DE EXCELENTA”
Biroul Teritorial RUR a asigurat deseminarea informatiilor de specialitate prin
transmiterea acestora pe email, pe blogul biroului, la toti specialistii cu drept de
semnatura si specialistii din universitati, administratii publice, autoritati sau entitati
cu implicare in domeniul de amenajare a teritoriului si urbanism, dezvoltare
durabila, regenerare urbana, eco‐sistem, protectia mediului, monumente istorice,
calitatea constructiilor etc, cat si prin organizarea de dezbateri profesionale,
prelegeri profesionale, organizare de expozitii, lansari de carte si reviste, workshop‐
uri nationale si internationale, emisiuni la radio si tv.
Tinand cont de toate aceste aspecte, Biroul Teritorial

al Regiunii de

Dezvoltare Vest a decis sa recompenseze contributia investitorilor locali la
regenerare urbana, pentru bune practici ,in mod simbolic, printr‐o „Diploma de
Excelenta”.
Prima diploma de excelenta in domeniul regenerarii urbane a fost acordata ,
in 14 ianuarie 2011, grupului D’Arc condus de SASA MOZA, pentru implicarea in
viata CETATII, respectiv pentru amenajari urbanistice deosebite, adevarate
operatiuni de revitalizare a spatiilor publice din Timisoara realizate in ultimii 8 ani:
prima cafenea intr‐un subsol de cladire veche din zona Cetate, o prima terasa in
Piata Unirii, o alta pe malul Canalului Bega si prima terasa plutitoare, cafeneaua‐
vapor Bega.
Decernarea diplomei a fost urmata de alte doua evenimente: vernisarea
expozitiei D’Arcography, care a oferit publicului imagini ale ansamblurilor
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reamenajate si lansarea in Timisoara a nr.7/2010‐8/2011 al Revistei Urbanismul
Serie‐Noua.
Cea de‐a doua diploma de excelenta in domeniul regenerarii urbane prin
initiative private a fost acordata in 17.04.2011, Fundatiei Bega, domnului Emil
Cristescu, pentru conceptul ”Verde pentru biciclete”, initiat acum 3 ani.
Aceasta diploma s‐a acordat in cadrul evenimentului ”Pedalarea de
Primavara‐17.04.2011”, la care au participat peste 2000 de biciclisti, care si‐au
alaturat semnaturile la cele peste 6000 existente pentru continuarea lucrarilor la
piste de biciclete in Timisoara, in asa fel incat in citiva ani sa se efectueze mai mult
de 20% din deplasarile din oras, cu bicicleta.
In data de 30.09.2011 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a acordat
cea de‐a patra diploma de excelenta pentru regenerare urbana prin initiative
private Fundatiei culturale Rubin Timisoara, pentru proiectul „Arta in strada” si
„Pastel Urban”.Cu aceasta ocazie s‐a organizat o conferinta de presa si s‐a lansat a
patra editie a Pastelului Urban cu participarea de exceptie a Grupului Prolog.
Toate detaliile au fost transmise la RUR Bucuresti si la Revista Urbanismul‐
Serie noua.
In data de 6 decembrie 2011 Registrul Urbanistilor din Romania, Biroul
Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a acordat cea de‐a patra diploma de
excelenta in domeniul regenerarii urbane prin initiative private firmei Modatim
Investement, reprezentata de domnul Ovidiu Sandor, pentru demararea
reconversiei 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 ai mediului de
afaceri, organizatii profesionale si civile, bancheri, universitari din Timisoara si
Anglia, specialisti cu drept de semnatura RUR. Toate aspectele au fost transmise, in
timp real, la sediul central RUR, revistei Urbanismul –Serie Noua, mas mediei si au
fost postate pe blogul biroului.
Registrul Urbanistilor din Romania –Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest a continuat actiunea de decernare diplome de excelenta, care rasplatesc in
mod simbolic efortul, prin initiative private, pentru cresterea competitivitatii si
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demonstreaza ca pot exista „povesti de succes” si exemple de bune practici in
domeniul revitalizarii si regenerarii urbane.
Cea de‐a V‐a DIPLOMA DE EXCELENTA IN DOMENIUL REGENERARII URBANE
PRIN INITIATIVE PRIVATE (prima in anul 2012) a fost acordata, in 11 mai 2012,
FUNDATIEI TRIADE, doamnei SORINA JECZA, presedinta fundatiei, pentru
„PROMOVAREA ARTEI CONTEMPORANE IN SPATIUL PUBLIC TIMISOREAN”.
Decernarea diplomei a fost insotita de expozitia studentilor Facultatii de Arhitectura
din

cadrul

Universitatii

Politehnica

Timisoara,

continand

studii

asupra

amplasamentelor posibile a lucrarilor de arta contemporana in Timisoara, gazduite
acum in „Gradina Triade‐pepiniera de sculptura”. Se continua astfel traditia familiei
Jecza de a colabora cu arhitectii in gasirea formulei optime de integrare a sculpturii
in spatiul public. Evenimentul a avut ca avanpremiera o emisiune la Televiziunea
Nationala, in grila „Evenimente Regionale”. Studentii au fost rasplatiti cu premii
constand in reviste Urbanismul –Serie Noua. Actiunea s‐a bucurat de o prezenta
numeroasa a specialistilor si nu numai si a fost larg prezentata in mas media.
Biroul Teritorial Timisoara a acordat cea de a VI‐a DIPLOMA PENTRU
REGENERARE URBANA, in 14 iulie 2012. De aceasta data a fost premiat Festivalul
International de Jazz de la GARANA‐ jud. Caras‐Severin, precum si promotorul si
initiatorul acestuia, domnul MARIUS

GIURA, pentru ”PROMOVAREA ARTEI

CONTEMPORANE IN SPATIUL NOSTRU REGIONAL SI PENTRU REGENERARE
REGIONALA PRIN INITIATIVE PRIVATE”. Actiunea s‐a bucurat de mult interes (au fost
prezenti peste 5.000 de spectatori la decernarea diplomei) si sustinere, fiind intens
mediatizata.
In data de 15.09.2012, Biroul Teritorial Timisoara a organizat decernarea celei
de‐a VII‐a DIPLOME DE EXCELENTA IN DOMENIUL REGENERARII URBANE PRIN
INITIATIVE PRIVATE. Aceasta a fost acordata ONG‐ului „Atletic Club Maraton
Timisoara”, domnului Constantin Dumitra,

pentru ”PROMOVAREA IMAGINII

SPATIULUI PUBLIC TIMISOREAN PRIN SPORTUL DE MASA”. Evenimentul a avut loc in
avanpremiera saptamanii mobilitatii: 16‐22.09.2012, cu ocazia crosului „Wipor run
technologies”, promovand conceptul de „Healthy city”. La actiune au participat
peste 3.000 de concurenti.
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In 21.12.2012, in Valiug, jud. Caras‐Severin, s‐a decernat cea de‐a VIII‐a
DIPLOMA DE EXCELENTA, a doua in domeniul REGENERARII REGIONALE prin
initiative private, pentru „REVITALIZAREA BANATULUI MONTAN”, prin promovarea
sportului de iarna, ca urmare a punerii in functiune din fonduri propri a partiei de
schi SEMENIC‐VALIUG. Distinctia a fost acordata S.C.Casa Baraj S.R.L. si promotorului
acestui proiect ambitios domnului IOAN POPA. Evenimentul a fost larg mediatizat in
media locala si centrala.
Aceste diplome care recompenseaza, simbolic, contributia initiatorilor privati
locali la cresterea competitivitatii regiunii noastre prin „bune practici”, fac parte
dintr‐un program mai amplu al RUR Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
ce se va desfasura pe parcursul a mai multor ani.
In 12.04.2013 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a decenat ce‐a
de‐a IX‐a diploma de excelenta, a treia in domeniul regenerarii regionale, prin
initiative private.
Acum, s‐a premiat aplicarea strategiilor de urbanism participativ, pentru
programul „Colonia Vesela” din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, distinctia
fiind acordata Asociatiei ”Colonia Vesela” si promotorului acestui proiect, student
arhitect Mihai‐Ionut Danciu. Actiunile de aplicare a strategiilor de urbanism
participativ au ca scop final imbunatatirea vietii in cartierul Colonie din municipiul
Petrosani si se bazeaza pe colaborararea dintre specialisti, cetateni si administratia
locala in ceea ce se numeste „ALIANTA URBANA” necesara pentru a genera
revalorizarea, recuperarea, reinventarea unei comunitati in declin.
10. CAPITOLUL PROMOVARE REVISTA „URBANISMUL‐SERIE NOUA”
Biroul Teritorial Timisoara a sprijinit activitatea revistei Urbanismul –Serie
Noua prin vanzarea de publicatii si prin acordarea de premii studentilor,
absolventilor si masteranzilor, in reviste. De asemenea, reviste au fost donate
centrelor universitare si unor specialisti din administratia locala, precum si altor
specialisti cu ocazia diverselor manifestari la care RUR, prin reprezentanti, a fost
prezent, pentru promovarea targetelor RUR.
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11. CAPITOLUL RELATII CU SPECIALISTI CU DREPT DE SEMNATURA
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a derulat permanent relatia
cu specialistii cu drept de semnatura din zona arondata, acestia fiind informati in
timp optim de activitatile si evenimentele desfasurate de Birou, precum si de
modificarile legislative, aparitiile editoriale, actiunile cu impact urbanistic, atat prin
email, prin telefon cat si prin postare pe blog. Specialistii au fost solicitati si
consultati la modificarile referitoare la modul de organizare si functionare a
Comisiilor RUR, la propuneri legislative in domeniu, precum si la alte probleme
referitoare la amenajarea teritoriului si urbanism.
12. CAPITOLUL BUGET SI PATRIMONIU
Biroul Teritorial Timisoara s‐a preocupat de cheltuirea judicioasa a
resurselor materiale, precum si de utilizarea optima a echipamentelor din dotare.
S‐au intocmit actele contabile aferente bunei functionari, s‐au alcatuit BVC‐uri pe
anii 2011, 2012, 2013, s‐a efectuat inventarul patrimoniului si s‐a realizat executia
BVC‐ului la 31.12.20 12.
Speram ca prin propunerea de alocare, conform bugetului, a unei sume lunare,
la data fixa, care sa tina cont de necesitatile birourilor prin prisma activitatilor ce se
vor derula, sa ne putem desfasura activitatea in conditii optime.
Poate ca ar fi utila o monografie metodologica pentru operatiunile contabile,
in conformitate cu legislatia, uniforma pentru toate birourile.

Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial,

Sef Birou Teritorial,

Dr. arh. Radu Radoslav

Ing. Sanda –Maria Predescu

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.

