Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
300/02.09.2013

MEMORIU DE ACTIVITATE 16 iulie -02 septembrie 2013

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat, prin
reprezentant teritorial conf. univ. dr. arh. Radu Radoslav, in data de
17 iulie, la intalnirea vicepresedintilor Comisiei Centrale Profesionale,
prilej cu care s-a prezentat propunerea de activitati pentru Subcomisia
profesionala 2 pentru cooperare, concursuri, premii, imagine.
Propunerea s-a diseminat la sedinta C.S. R.U.R. din 18 iulie 2013
catre persoanele responsabile, s-a postat pe site-ul Biroului Timisoara
si s-a inaintat si spre Colegiul de Redactie al Revistei Urbanismul –
Serie Noua, propunerea de lansare, probabil in septembrie a numarului
14-15/2013 dedicat educatiei si cercetarii in urbanism, concomitent la
Bucuresti si la Birourile Teritoriale/Reprezentante, organizandu-se cu
aceasta ocazie mese rotunde si dezbateri pe acesta tema.
2. S-a primit manualul de introducere date pe site-ul RUR, in 10 iulie 2013
si Biroul Timisoara isi posteaza direct noutatile si evenimentele
importante.
3. Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest si provizoriu SudVest a primit invitatia de participare la Anuala de Arhitectura Oltenia
2013, organizata de filiala OAR Oltenia, prilej cu care s-au vizitat si
posibile locatii pentru posibilul viitor birou pentru Regiunea Sud-Vest.
Mentionam ca arh. Radu Radoslav a facut parte din juriul Anualei OAR
Oltenia. Prin coordonator regional Sud-Vest arh. Nicoleta Parvanescu
si reprezentant teritorial arh. Radu Radoslav, s-a acordat un premiu
special din partea RUR, constand in reviste Urbanismul-Serie Noua,
unei tinere arhitecte pentru proiectul de diploma cu tente urbanistice pe
un amplasament din Tirgu-Jiu. Evenimentele sunt postate pe site-ul
Biroului Timisoara.
4. In data de 25 iulie 2013 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
a decernat cea de a X-a “Diploma de Excelenta”, pentru urbanism
participativ prin initiative private, Asociatiei Proprietarilor din Zonele
Rezidentiale (presedinte d-na. Rodica Militaru), pentru actiunile
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intreprinse pentru promovarea unei dezvoltari sustenabile ale zonelor
rezidentiale, pentru pastrarea identitatii culturale ale acestora, pentru
apararea intereselor proprietarilor de imobile individuale din Timisoara,
ca parte activa a procesului participativ si de luare a deciziilor in
domeniul urbanismului.
5. S-a luat legatura cu reprezentantii OAR (presedinte SerbanTiganas)
pentru stabilirea de contacte in vederea intocmirii regulamentelor
orientative pentru organizarea concursurilor de solutii in domeniul
urbanismului, peisagisticii si amenajarii teritoriului, in conformitate cu
Legea 190/10.VII.2013 art.38, alin.(4)e). In acest sens au fost
solicitate, prin director executiv RUR, toate materialele Secretariatului
RUR referitoare la organizarea de concursuri.
6. S-a finalizat actiunea de nominalizare si reconfirmare pentru grupurile
de lucru teritoriale ale Comisiei Profesionale, respectiv ale Comisiei de
Disciplina care au fost postate si pe site-ul Biroului Timisoara.
7. In data de 28.08.2013 reprezentantul teritorial arh.Radu Radoslav a
participat la Televiziunea DG24, postul local Timisoara, la emisiunea
”Vocile Banatului” moderata de Adrian Adam cu tema ”Controverse
urbanistice” legate de Timisoara si Zona Metropolitana. Informatia si
linkul emisiunii sunt postate pe site-ul Biroului Teritorial din Timisoara
la sectiunea “Noutati.
8. S-au transmis, conform solicitarii, observatii la regulamentele RUR.
9. S-a transmis Punctul de Vedere RUR Timisoara referitor la extindere
drept de semnatura master –peisagist Dragos Prie.
10. Biroul Teritorial Timisoara a gestionat si aspectele curente ale
activitatii administrative.

Intocmit,
Reprezentant Teritorial
Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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