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MEMORIU DE ACTIVITATE 28 mai -17 iunie 2013

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat, prin
reprezentant teritorial conf. univ. dr. arh. Radu Radoslav si sef birou ing.
Sanda Predescu, in data de 31 mai la premierea elevilor cu reviste
“Urbanismul Seria Noua” din cadrul Colegiului Tehnic “Ion Mincu” Timisoara
sectia invatamant liceal pe filiera vocationala-specialitatea: Arhitectura, Arte
Ambientale si Design”, organizat de fundatia “Utopia” (asociatie culturala
pentru dezvoltare durabila). Radu Radoslav a prezentat institutia “RUR” si
targetele ei in promovarea unei dezvoltari durabile.
2. In luna aprilie 2013 Radu Radoslav, impreuna cu stud. arh. Mihai Danciu a
coordonat un atelier de “arhitectura sociala si urbanism participativ”, organizat
de Asociatia “Colonia Vesela” din Petrosani la care au participat si studenti
din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti.
Viziunea proiectului lansat de Asociatia “Colonia Vesela”: ”Share-Participa!” a
fost premiata, in cadrul competitiei din SUA -Modern Atlanta Prize 2013, cu
Premiul II. Detalii au fost transmise in timp real la RUR Bucuresti, Revista
Urbanismul-Serie Noua si au fost postate pe noul site RUR, deocamdata doar
de proba si nevizibil. Va rugam sa urgentati rezolvarea site-ului (nou).
3. Mentionam ca pe site-ul public (vechi) RUR, care functioneaza cu greutate
(avem multiple plangeri in acest sens) se introduc doar anumite materialelipsesc rapoartele de activitate ale Biroului Teritorial Timisoara si Craiova din
lunile martie, aprilie si mai. Mai mentionam ca se introduc tarziu
Comunicatele C.S. RUR. Astfel, comunicatul din 30 mai 2013 a fost postat
pe site in 17 iunie. De asemenea, referitor la punctul cu ”masterate agreeate
RUR”, va rugam sa faceti rectificarea cuvenita (se poate audia pe
inregistrarea audio) in sensul ca reprezentantul RUR Radu Radoslav nu a
prezentat masteratul ci doar a solicitat o adresa scrisa a C.S. RUR catre
UPTimisoara, referitoare la procedura de agreere a masteratului Universitatii
“Politehinica“Timisoara, ca urmare a solicitatii Facultatii de Arhitectura
Timisoara din iulie 2011, facand si mentiunea ca s-au operat de atunci
modificari in programa universitara in conformitate cu legislatia in vigoare.
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4. La solicitarea coordonatorului RUR a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest
arh. Nicoleta Parvanescu, care reclama nerespectarea legislatiei la
intocmirea unor Puz-uri, s-a transmis obligativitatea de a instrumenta acest
caz (in sensul Regulamentului Comisiei de Desciplina) ca presedinte al
Comisiei Teritoriale de Disciplina, cu atat mai mult cu cat dinsa este
reprezentant RUR in Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism atat la
nivelul Primariei Craiova, cat si la nivelul Consiliului Judetean Dolj si are
acces la aceste documentatii.
5. Specialistii cu drept de semnatura din arealul arondat au fost informati
despre activitatile RUR si au primit informatiile solicitate.
6. La solicitarile unor stagiari inscrisi la Biroul Teritorial Timisoara am
raspuns unor intrebari referitoare la desfasurarea stagiului. Se constata, din
nou, ca trebuie clarificate unele aspecte ale stagiaturii, inclusiv activarea
subcomisiilor de monitorizare stagiu ca parte a Comisiei Profesionale.
7. Reprezentantul teritorial arh. Radu Radoslav a participat la lucrarile de
prezentare a PUG-ului Timisoara, etapa a III-a, in cadrul Comisiei de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Primariei Timisoara, la care specialistii
cu drept de semnatura nu au fost lasati sa participe cu toate ca sedintele sunt
publice. Avand in vedere ca nu s-au realizat dezbateri cu specialistii
referitoare la PUG etapa III, ci doar informari secventiale, s-a solicitat
dezbaterea PUG-ului etapa III cu specialistii, inainte ca documentul sa fie
inaintat in dezbaterea publica.
8. Biroul Teritorial Timisoara s-a preocupat de alte aspecte curente ale
activitatii: acte contabile primare, situatii lunare, executie BVC, activitati
administrative curente.

Intocmit,
Reprezentant Teritorial
Arh.Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing.Sanda Predescu
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