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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest –Aprilie 2014
- Pe parcursul lunii, reprezentantul biroului, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la două şedinţe ale
Uniunii Arhitecţilor din România- Filiala Cluj.
- Reprezentanţii biroului au participat la şedinţele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul Primăriei Mun. Cluj-Napoca.
- În cadrul biroului a fost înregistrată o solicitare din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj,
privind comunicarea unui punct de vedere profesional legat de necesitatea reprezentării curbelor de
nivel pe planşele SC 1:5000 aferente planurilor urbanistice generale ale localităţilor. În conformitate
cu Legea 350/2001 şi a Ordinului nr. 13N/10.03.1999 –Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul cadru al Planului Urbanistic General, s-a transmis un punct de vedere prin care s-a
specificat că un Plan Urbanistic General de calitate trebuie să evidenţieze atât conturul unor
suprafeţe, cât şi relieful acesteia, ca suport geografic, pentru a înregistra o imagine integrată şi
expresivă a terenului, pe baza căreia se pot efectua lucrări de proiectare de precizie, având ca
fundament precizarea conform căreia „Informaţiile din partea scrisă trebuie să fie corelate cu
partea desenată. Reprezentarea acestora în partea desenată trebuie să asigure operativitate în
utilizare, necesitând un grad ridicat de precizie. Piesele desenate se vor redacta în culorile şi
semnele convenţionale standard. Culorile utilizate vor fi transparente pentru a putea urmări
detaliile planimetrice şi de nivelment ale planului de bază.”
Având în vedere faptul că, la biroul teritorial s-au primit mai multe sesizări şi s-a solicitat opinia
profesională cu privire la obligativitatea existenţei curbelor de nivel pe planşele aferente PUG (sau a
altor planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism), considerăm oportună trimiterea unei păreri
profesionale, oficială din partea RUR, către toţi specialiştii cu drept de semnătură, sub forma unui
newsletter. (Cele de mai sus motivează comunicarea în extenso)
- Dl. arh. Gheorghe Elkan, în calitate de preşedinte al Comisiei Centrale de Disciplină a analizat
două cazuri de disciplină, în urma cărora a emis două adrese către reclamant, respectiv reclamat şi a
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direcţionat soluţionarea cazurilor spre comisiile teritoriale de disciplină, în raza cărora domiciliază
specialiştii reclamaţi.
- In cadrul biroului teritorial continuă analiza PUG Municipiul Cluj-Napoca şi a tuturor adreselor/
răspunsurilor pe care biroul le-a trimis către autorităţile locale pe acest subiect, în vederea realizării
unui material coerent care să prezinte toate aspectele problematice pe care le ridică versiunea finală
a documentaţiei de urbanism. In acest sens, dl. arh. Gheorghe Elkan şi dl. arh. Vasile Mitrea au
reanalizat planşele documentaţiei PUG în cadrul Consiliului Judeţean Cluj. Aceste demersuri au ca
scop finalizarea unui punct de vedere complex, referitor la forma finala a PUG Cluj-Napoca, care
va fi înaintat atât autorităţilor locale cât şi elaboratorilor.
- La solicitarea Colegiului redacţiei revistei Urbanismul, de a întocmi inventarul revistelor/cărţilor
deţinute de biroul nostru dar şi necesarul pentru numerele viitoare ale publicaţiilor, s-au inventariat
toate publicaţiile şi a fost transmis inventarul complet.
- În cadrul biroului s-a implementat butonul de Newsletter al site-ului Biroului Teritorial Cluj, în
urma căruia au fost transmise sub formă de newsletter informaţii către specialiştii cu drept de
semnătură.
- În cadrul biroului s-au înregistrat şi s-au analizat 4 dosare de înscriere în 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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