BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 685/09.09.2016

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest –
AUGUST- SEPTEMBRIE 2016
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în
domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului –răspuns la solicitări
- Primăria Municipiului Marghita, județul Bihor a transmis o adresa prin care a anunțat intenția de
alcătuire a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism și a solicitat desemnarea unor
specialiști, atestați RUR, care ar putea face parte din această comisie. În acest sens, s-a transmis o
adresă specialiștilor înscriși în baza noastră de date, din județul Bihor, cu rugămintea de a-și
exprima disponibilitatea de a participa în comisie cu condiția asigurării prezenței și participarea
efectivă la analiza documentațiilor, inclusiv cu referate de specialitate semnate, cu puncte de vedere
personale, în limita competențelor conferite de formația de bază, precum și de atestări și
specializări. În urma acestui demers s-a transmis o listă de specialiști atestați RUR, arhitecți și din
domeniile conexe, precum și informații privind dreptul de semnătură corespunzător fiecărui simbol
și echivalența acestora.
- La solicitarea Primăriei Municipiului Sighișoara, s-a transmis specialiștilor din județul Mureș
exprimarea disponibilității de a participa la Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism.
Lista specialiștilor care vor răspunde afirmativ va fi transmisă Primăriei Sighișoara.
Reprezentarea Registrului Urbaniştilor din România la diverse dezbateri, întâlniri, mese
rotunde etc.
- În luna august 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 ședințele de
avizare.
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Activități și probleme de bază în cadrul biroului
- Pentru început ne permitem să reiterăm una din cele mai importante probleme legată de
calitatea/profesionalismul activităților de întocmire și avizare a lucrărilor din domeniul amenajării
teritoriului și urbanism, culese din diferite sfere de activitate, inclusiv din media. Conform
raportului biroului din luna iulie, s-a subliniat o decădere a calității sesizată cu ocazia participării la
ședințele de avizare sau vizual după realizarea documentației, precum și din desfășurarea actului
administrativ din zona serviciilor de UAT al primăriilor municipale, orășenești și comunale și
consiliilor județene, de asemenea și/sau la unele organe de control și îndrumare, cum ar fi
compartimentele de UAT ale consiliilor județene și ale Inspectoratului de Stat în Construcții. Toate
acestea au avut ca scop atenționarea permanentă referitoare la lipsa de organizare a formării
profesionale continue. Propuneam implicarea RUR în a stabili limitele de influență asupra calității
lucrărilor de UAT, conform legilor în vigoare și a competențelor înscrise în Regulamentul RUR.

-

Materialul

“DOCUMENT

CONSULTATIV

PRIVIND

COMPETENŢELE

PROFESIONALE ÎN PLANIFICAREA SPAŢIALĂ” primit de RUR din partea ECTP_CEU, a
fost transmis spre consultare tuturor specialiștilor atestați din zonele N-V și Centru, cu rugămintea
de a ne transmite observații și propuneri pe marginea acestuia pănă în 10.08.2016. Din pacate,
materialul nu a trezit interesul asteptat, la birou fiind primite observații scrise doar din partea D-nei.
arh Doina Nejur. Acestea au fost transmise, împreuna cu observatiile reprezentantului teritorial, dl.
arh. Elkan Gheorghe, personal D-lui președinte Sandu Alexandru, prin intermediul secretariatului
central. Înscrisul a avut ca scop, pe lângă informare, dezbaterea problemei în cadrul ședinței
Consiliului Superior din luna septembrie și/sau cel puțin stabilirea unor modalități de cuprindere în
tematicile evenimentelor organizate în vederea celebrării zilei mondiale a urbanismului.
- In vederea celebrării Zilei Mondiale a Urbanismului in data de 8 noiembrie 2016, prin organizarea
unor ateliere tematice de planificare spatială, în cadrul biroului s-au purtat discuții referitoare la
posibila tematică a întâlnirii și locația și aspectele logistice. Astfel, s-a stabilit ca tema întâlnirii să
se axeze pe aspectele “Practicii planificării spațiale: prezent și perspective (instrumente, institutii)”.
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Organizarea unui astfel de eveniment, în formatul gândit, cu o sesiune plenară și 4-5 sesiuni de
lucru în grupuri mici, presupune un necesar de 5 săli de conferință (într-o singura locație) la
dispoziție. De asemenea, se pune problema daca își va anunța prezența un număr suficient de mare
de participanți, astfel încât să se poată organiza atelierele de lucru. In ideea unei organizări eficiente
a unei astfel de întâlniri, la nivelul biroului, este mai potrivită o sesiune plenară care să fie împărțită
pe teme diferite urmând ca la final să fie prezentate ideile principale, observații și propuneri.
Temele de discuție vor fi alese din cadrul general al temei întâlnirii în funcție de subiectele propuse
în prealabil de participanții care își vor arăta disponibilitatea de a participa cu expuneri. Pentru
organizare, conform propunerilor, vă rugăm să stabiliți limitele organizatorice și financiare ale
evenimentului.
- Biroul teritorial a primit invitația de partener media la evenimentul Architecture
Conference&Expo 2016 care va avea loc în data de 6 octombrie, la Cluj-Napoca. Afișul
evenimentului, materialele informative și comunicatele de presă au fost transmise tuturor
specialiștilor atestați RUR din zona de nord-vest și centru și au fost publicate pe site-ul nostru.
- Dl. arh. Elkan Gheorghe, în calitate de reprezentant teritorial, a primit invitația, din partea
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, de a participa în data de 15.09.2016 la întâlnirea
Focus grupului pe tema ”Mediul construit sustenabil”, care va avea loc la Alba-Iulia. Invitația a fost
transmisă D-nei. Arh. Eugenia Mărginean, coordonator teritorial pentru zona centru, cu rugămintea
de a obține informații suplimentare referitoare la temele de discuție și pentru a-și exprima
disponibilitatea de participare la acest eveniment, reprezentând RUR în teritoriu și a transmite
secretariatului și birourilor teritoriale mesajul și concluziile.
- S-a reactualizat baza de date a specialiștilor cu drept de semnătură și a stagiarilor RUR.
- În cadrul biroului teritorial s-a primit și analizat un număr 5 de dosare pentru înscrierea în stagiu și
2 dosare de atestare care au fost analizate și pentru care s-au întocmit punctele de vedere.
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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 prin newsletter
cu privire la noutățile legislative apărute, evenimentele, noutățile și modificările apărute pe site-ul
RUR.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN

4
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu nr. 6, ap. 4; Tel: 0364-805.634 Fax: 0364-805.635; e-mail: rurcluj@rur.ro
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel
cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.

