BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 453/ 29.10.2015

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest –
OCTOMBRIE 2015
Reprezentarea RUR în seminarii, conferințe, dezbateri publice
- În luna octombrie, în Cluj-Napoca, au continuat evenimentele organizate de Agenția de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, în colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, pe tema
procesului, aflat în plină desfășurare, de elaborare a „Strategiei Integrate de Dezvoltare a Zonei
Metropolitane Cluj-Napoca (2015-2022)”, la care a fost invitat să participe Biroul Teritorial pentru
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. În acest sens, D-na. Dr. geograf Diana Retesan a participat la o
întâlnire de lucru, la Primăria Cluj-Napoca, cu tema ”Propuneri pentru dezvoltarea zonei
Metropolitane Cluj și crearea structurii de guvernanță pentru implementare”. La întâlnire au
participat reprezentanții „Urbasofia” (firma contractată pentru actualizarea documentației), care a
prezentat o analiză diagnostic aprofundată și concluziile referitoare la principalele probleme ale
Zonei Metropolitane Cluj. Ca urmare s-au definitivat soluțiile optime, proiectele prioritare ale
Strategiei și sursele potențiale de finanțare pentru perioada 2014-2020. De asemenea, reprezentanții
ARUP (care elaborează PIMU) au prezentat concluziile parțiale referitoare, la circulația în
municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană, deficiențe și posibile direcții de dezvoltare. La
această întâlnire au participat actorii locali din administrațiile publice care fac parte din zona
metropolitană, instituții implicate în procesul de dezvoltare, Consiliul Județean, elaboratorii PUG,
precum și reprezentanți din mediul economic. S-a constatat că lipsa unor criterii reprezentative și
prioritare de complementaritate, care să stea la baza definirii zonei metropolitane, conduce la
dificultăți în stabilirea grupurilor de guvernanță și a priorităților de acțiune.
- În continuarea acestor evenimente, la invitația acelorași instituții amintite mai sus, Dl. arh. Elkan
Gheorghe, reprezentant teritorial, împreună cu Dl. Conf. Arh. Vasile Mirea, a participat, la
„Conferința pe tema bunelor practici privind guvernanța metropolitană în UE” desfășurată sub
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forma unui seminar-workshop. Obiectivul evenimentului a fost creșterea capacității instituționale și
individuale de planificare strategică, pentru maximizarea impactului investițiilor publice. În agenda
evenimentului s-au remarcat prezentările Dl-ui. Dr. Pietro Elisei (Urbasofia), care a prezentat
aspectele privind conturarea cadrului și instrumentelor de guvernanță pentru implementarea
Strategiei, ale D-lui Dr. Giovanni Ginocchini (Director Bologna Urban Center), care a susținut o
prezentarea despre rolul centrelor urbane în dezvoltarea orașelor sustenabile din Europa –studiul de
caz orașul Bologna și nu în ultimul rând, prezentarea D-lui. Paul Pece (Director Zona Metropolitană
Baia Mare) care a prezentat experiența constituirii Grupului Operativ Metropolitan Baia Mare.
Reprezentarea RUR

la aceste evenimente, participarea la discuții, naște idei printre care

necesitatea ca în Revista Urbanismul, să fie cuprinse, sub diverse forme, prezentarea unor teme
care pot influenta activitatea UAT. De altfel, prezentarea domnului Paul Pece, fiind vorba de Baia
Mare, ar merita un articol model pentru dezbaterea altor zone metropolitane.
- La Consiliul Județean Cluj a avut loc o întâlnire a reprezentanților Consiliului Civic Local cu
Președintele Consiliului Județean privind problema acută a Depozitării Deșeurilor menajere și
urbane la care a fost invitat și dl. arh. Elkan Gheorghe în calitate de reprezentant teritorial RUR,
care în luarea de cuvânt a reiterat rolul de coordonator al Consiliului Județean în domeniul stabilirii
amplasamentelor rampelor de depozitare finale sau intermediare, cu ocazia întocmirii PATJ sau
PATZ-urilor, prin instituția arhitectului șef.
- Sub semnul bunei relații al Biroului Teritorial N-V cu Ordinul Arhitecților și Uniunii Arhitecților
din regiunea N-V dar și mai larg, Dl. arh. Elkan Gheorghe a participat în decursul acestei luni la o
parte din acțiunile derulate la Cluj-Napoca cu ocazia Bienalei de Arhitectură Transilvania 2015 (319 octombrie). Drept concluzie se desprinde necesitatea ca aceste evenimente să fie menționate și în
revista de specialitate prin prezentarea unor specialiști valoroși internaționali sau naționali cu teme
care își au locul în revista URBANISMUL. În acest sens dorim să propunem prezența unei persoane
din partea revistei URBANISMUL, care să culeagă informațiile de la evenimente și să le transpună
în revistă sub forma unor articole de interes general.
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Colaborarea cu arhitecții șef de județe/ structuri de specialitate ale consiliilor județene și
primării
- În cadrul lunii octombrie, Dl. Arh. Gheorghe Elkan, membru din partea RUR în Comisia Tehnică
de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism al Consiliului Județean Cluj, a participat la ședința de
avizare lunară.
- Dl. arh. Elkan Gheorghe a păstrat în permanență legătura telefonică (consultații, opinii, ...) cu o
parte din arhitecții șefi sau persoane implicate în aparatul administrativ al primăriilor din județele
Maramureș, Bistrița, Sălaj, Cluj. Una din temele principale este așteptarea metodologiei de aplicare
a Legii 350/2001, care este în curs de avizare și la care s-au cerut observații din partea instituțiilor
interesate. Din cadrul biroului s-au transmis o serie de observații, printre care s-a propus să fie
cuprinsă obligativitatea prezentării datelor legate de elaboratorul documentației de AT și U (în
formularele date prin norme).
- În decursul lunii, reprezentantul teritorial, Dl. Arh. Gheorghe Elkan, a avut numeroase consultări
telefonice cu omologii săi din Timișoara și Iași în vederea identificării deficiențelor de lucru ale
birourilor teritoriale și a unor măsuri menite să îmbunătățească activitatea. În acest sens, s-a semnat
o scrisoare comună adresată Consiliului Superior prin care se solicită introducerea pe ordinea de zi
a unei ședințe viitoare a acestor aspecte în prezența tuturor reprezentanților teritoriali.
Activități de secretariat/ organizatoric
- În urma anunțării de către D-na Director Executiv a deschiderii biroului de la Alba-Iulia având ca
și coordonator teritorial pe D-na Arh. Eugenia Mărginean, biroul nostru a luat legătura prin telefon
și pe e-mail, cu aceasta, fiind inițiată colaborarea prin transmiterea bazei de date și a altor informații
necesare, urmând a se stabili mijloacele de colaborare și responsabilitățile reciproce.
- În vederea promovării revistei Urbanismul s-a afișat la Facultatea de arhitectură și Urbanism din
Cluj-Napoca o listă cu titlul numerelor disponibile, prețul și locația de unde pot fi achiziționate. De
asemenea, s-a reactualizat stocul de reviste prezentat în cadrul biroului OAR Transilvania.
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- 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.
- De asemenea, specialiștii cu drept de semnătură și stagiarii RUR au fost informați cu privire la
lansarea concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a
15-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia 2016.
- În cadrul biroului teritorial s-au primit și analizat un număr de 4 dosare pentru înscrierea în stagiu
RUR și 2 dosare pentru dobândirea dreptului de semnătură.
- S-a reactualizat baza de date a specialiștilor cu drept de semnătură și a stagiarilor RUR.
DIVERSE
- Având în vedere observațiile exprimate sau omise de secretariatul central asupra materialelor
emise de Biroul Teritorial N-V, vă rugăm cu respect să dispuneți recitirea acestora și permisiunea
de a le posta pe site- ul RUR.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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