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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest – Martie 2014
- Pe parcursul lunii martie obiectivul principal al biroului a fost analizarea PUG-ului municipiului
Cluj-Napoca, aflat în ultima etapă a dezbaterilor publice înainte de avizarea finală. In acest sens, în
cadrul biroului, au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanţii biroului, dl. arh. Vasile Mitrea şi
dl. preşedinte OAR-T arh. Szabolcs Guttmann referitor la organizarea unei dezbateri profesionale,
solicitată de elaboratorii PUG-ului, prin intermediul OAR-Filiala Transilvania. În cadrul
parteneriatului RUR, OAR-T şi UAR-Filiala Transilvania, s-a convenit să se transmită o adresă
tuturor specialiştilor, arhitecţi şi urbanişti, din judeţul Cluj, cu invitaţia de a studia PUG-ul
municipiului Cluj-Napoca şi de a schiţa observaţii, amendamente, propuneri, pe baza cărora să fie
conturată discuţia cu elaboratorii. De asemenea, s-au transmis e-mailuri cu data, ora şi locaţia
dezbaterii. Intâlnirea a avut loc în data de 20.03.a.c. ora 17, în Sala Mare a Prefecturii Cluj. La
dezbatere au participat reprezentanţii RUR, OAR, UAR, elaboratorii PUG-ului, cât şi specialişti cu
drept de semnătură. Pe parcursul discuţiei s-au făcut observaţii şi propuneri, atât de către specialişti,
cât şi de către elaboratori,

fiind, în primul rând, remarcată colaborarea defectuasă dintre

elaboratorii PUG-ului, specialiştii din domeniile conexe, administraţia publică locală şi opinia
publică (ONG-uri) având în vedere liniile de evoluţie şi dezvoltare cerute şi posibilităţile practice de
realizare a unor deziderate, în detrimentul conservării fondului funciar de rezervă, a zonelor verzi
(păduri, livezi) sau a protecţiei fondului construit (investiţii importante pe zone de risc mediu şi
mare de alunecări de teren). S-a amintit, încă o dată, necesitatea unei echipe de strategie urbană,
care să funcţioneze într-un cadru legal, independentă de factorul politic şi în directa colaborare cu
administraţia locală, cu rolul de a menţine direcţiile de dezvoltare urbană intercorelate cu
specificitatea şi polifuncţionalitatea spaţiului urban existent. Un alt aspect important, amintit la
dezbatere se referă la necesitatea identificării şi integrării in PUG, a unor linii prioritare de
dezvoltare care să implice acţiuni atât pe termen apropiat cât şi pe termen mediu şi lung menite să
asigure şi să conserve un spatiu urban sănătos generaţiilor viitoare. S-a remarcat lipsa unei viziuni
de ansamblu a ceea ce oferă cadrul natural al oraşului Cluj-Napoca şi modelul tradiţional
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polifuncţional al mediului urban, care trebuie să stea la baza demersului creativ al dezvoltării
architectural-urbanistice (nu s-a folosit posibilitatea exploatării văii Someşului Mic, a lacurilor
adiacente acestuia sau a teraselor existente ca zone verzi, de recreere şi loisire interconectate cu
zonele rezidenţiale). Se remarcă o creştere foarte mare a intravilanului localităţii (fiind introduse
zone împădurite, livezi şi teren agricol), justificată doar prin asigurarea necesarului de spaţiu verde/
locuitor, acest lucru fiind corelat cu lipsa unei politici strategice de etapizare a urbanizarii fondului
funciar de rezervă. Se observă lipsa corelării prevederilor PUG cu planuri de strategii de dezvoltare
ale oraşului dar şi ale zonei periurbane şi ale comunelor limitrofe care trebuie implicate direct în
direcţiile de dezvoltare spaţială şi economică.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la evenimentul organizat de Consulatul Ungariei la ClujNapoca şi OAR-T, la Mănăstirea Franciscană, care a marcat închiderea expoziţiei “Lumea lui
Karoly Kos 1907-1914” şi la lansarea albumului “The World of Karoly Kos” realizat de Beáta Fabó
şi Anthony Gall.
- Pe parcursul lunii, reprezentantul biroului, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la mai multe
şedinţe ale Uniunii Arhitecţilor din România- Filiala Cluj.
- Secretarul mun. Bistriţa- Floare Gaftone a transmis biroului o solicitare prin care s-a cerut un
punct de vedere legat de interpretarea corectă a unor reglementări privind regimul de înălţime admis
pe o parcelă, stabilit printr-un PUZ aprobat. Impreuna cu dl. arh. Vasile Mitrea, în cadrul biroului
au fost analizate documentele primite şi PUG-ul municipiului Bistriţa, fiind elaborată o adresărăspuns, transmisă către solicitant.
- S-au actualizat informaţiile pe site, cu ultimele legi/ordine publicate în Monitorul Oficial.
- În cadrul biroului s-au înregistrat şi s-au analizat 3 dosare de atestare, un dosar extindere drept de
semnătură şi 4 dosare de stagiu.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu)
legate de modalităţile de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu,
etc.
Reprezentant teritorial
arh. Gheorghe ELKAN

Şef birou teritorial
dr. geograf Diana RETEŞAN
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