Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest

389/11.11.2013

MEMORIU DE ACTIVITATE 08 octombrie-11 noiembrie 2013

1. Reprezentantul teritorial RUR, prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav, a
participat, in data de 11 octombrie, la finalizarea jurizarii concursului
international
de
solutii
”Concept
artistic-urbanistic
pentru
reconfigurarea si reamenajarea zonei gradenelor
frontale din
vecinatea Palatului Parlamentului” organizat de Camera Deputatilor.
Rezultatele si proiectele se por vedea pe site-ul Camerei Deputatilor.
2. S-a participat, alaturi
de administrator site RUR central si
administratori site RUR birouri, la un instructaj cu intocmitorul
manualului de introducere date pe site-ul RUR, din partea ITC, in 18
octombrie 2013, pentru lamurirea unor probleme practice. Au ramas de
lamurit unele aspecte care erau de competenta altei persoane din ITC
pe care inca le asteptam.
3. Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest si Reprezentanta
Sud-Vest au transmis punctul de vedere referitor la completarea
regulamentului pentru functionarea birourilor teritoriale. In completare,
intrucat regulamentul se va discuta in sedinta C.S. RUR, mai
propunem si atribuirea unei stampile pentru reprezentante in vederea
scurtarii birocratiei precum si acces la site RUR pentru informari in timp
real.
4. Biroul Timisoara a transmis, la propunerea doamnei arh. Nicoleta
Parvanescu coordonator RUR pentru regiunea Sud-Vest, doua
nominalizari pentru constituirea grupului de lucru ce va fi coordonat de
catre primarul municipiului Craiova, pentru aplicarea prevederilor Legii
nr.185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor
de publicitate.
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5. Reprezentantul teritorial prof.univ.dr.arh.Radu Radoslav a transmis
punct de vedere referitor la elaborarea de catre Agentiile de Dezvoltare
Regionala a planurilor/strategiilor de dezvoltare si a comunicat cu
directorul Agentiei de Dezvoltare Vest, dar suntem in asteptarea
adresei oficiale, asa cum s-a convenit in sedinta C.S. RUR din 10
octombrie.
6. Biroul teritorial din Timisoara a raspuns solicitarilor celor care doresc sa
devina stagiari RUR si specialisti cu drept de semnatura. Un dosar de
inscriere in stagiu este complet si se va preda originalul la RUR
Bucuresti, iar alte 3 dosare trebuiesc completate.
7. S-a transmis in teritoriul arondat, respectiv Regiunea Vest si Sud-Vest,
adresa intocmita de Redactia Revistei Urbanismul cu chestionarul
referitor la extinderi si parcelari pentru stabilirea “starii lucrurilor”.
Aceste rezultate vor fi transmise redactiei.
Prof univ.dr. arh.Radu Radoslav a transmis si disponibilitatea de a
intocmi un material pentru revista, ce va fi transmis pana in data de
20.11.2013.
S-a transmis, conform adresei RUR si solicitarile de observatii la
proiectul de norme de ocupare a terenului, dar consideram ca
termenele impuse au fost prea scurte pentru impactul dorit.
8. Reprezentantul teritorial RUR prof.univ.dr.arh. Radu Radoslav a
participat la lucrarile conferintei “Mass Transport Conference” din
data de 22 octombrie 2013, organizata la Hotel Hilton Bucuresti, de
catre UK Trade &Investment, British Embassy Bucharest si ministerul
roman de resort cu prelegerea ”Prezentation on the development of
Timisoara Airport”.
9. In data de 24 octombrie 2013 Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare
Vest , impreuna cu Centrul de Cercetare pentru Planificare Urbana al
Universitatii Politehnica Timisoara a decernat cea de-a XI-a Diploma
de Excelenta. A fost premiat grupul RAAO -absolventi si studenti ai
Facultatii de Arhitectura Timisoara - pentru ridicarea calitatii vietii
urbane prin inovatii. Este primul premiu din seria de promovare a
creativitatii in mediul universitar romanesc.
10. Am fost solicitati sa oferim informatii despre cursurile profesionale
care ar oferi dreptul de atestare RUR pentru cei cu atributii de arhitect
sef din administratiile locale. Se observa interesul celor din
administratie de a respecta legislatia si speram ca in curand aceste
probleme sa fie rezolvate favorabil.
11. Biroul teritorial Timisoara a facut demersurile necesare in vederea
cercetarii prealabile solicitate de secretarul coordonator al Comisiei de
Disciplina Centrala si a fost transmis acestuia stadiul cercetarilor, pana
in prezent.
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12. S-au transmis in teritoriul arondat, prin posta electronica, informatiile
de interes pentru specialistii cu drept de semnatura RUR si s-au postat
pe site-ul Biroului evenimentele si noutatile, in timp real.
13. Biroul Teritorial din Timisoara s-a preocupat de rezolvarea si
gestionarea problemelor curente ale activitatii administrative.

Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof.Dr.Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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