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Pe parcursul lunii, Biroul Teritorial N-V a lucrat în același cadru legal, profesional și
conjunctural soluționând solicitările potrivit experienței și urmând principiile valabile și astăzi care
au stat la baza reformei în domeniul UAT începând cu 1990. Structura rapoartelor cuprinde o serie de
informări privind unele acțiuni dispuse de Consiliul Superior sau cuprinse în planificarea unor
activități actuale.
Astfel și în această lună, RUR, prin Biroul Teritorial, a fost destinatarul unor solicitări din
partea administrațiilor publice, care au presupus că prevederile legale din ultima perioada vizează o
instituție bine organizată. Ca urmare:
- În conformitate cu prevederile art. 37 (3) ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului, în cadrul biroului s-au primit o serie de adrese din partea Primăriei Municipiului ClujNapoca, Primăriei Municipiului Mediaș, Consiliului Județean Cluj și a Consiliului Județean Sălaj
prin care s-a solicitat nominalizarea a doi specialiști cu drept de semnătură în CTATU. După discuții
cu specialiștii atestați RUR, s-a răspuns acestor solicitări. Privind soluționarea adresei primită de la
Primăria Mun. Mediaș, biroul teritorial a avut o bună colaborare cu d-na arh. Eugenia Mărginean –
coordonator teritorial zona Centru, care a răspuns solicitării de a discuta cu unii specialiști din Mun.
Mediaș.
- Autoritățile publice din zona Nord-Vest și Centru sunt interesate de modalitatea de atestare a
arhitecților șefi/șefi serviciu urbanism, fiind prevăzut în art. 36 din legea 350/2001 obligativitatea ca
arhitecții șefi să fie specialiști atestați RUR. În acest sens s-au primit câteva adrese și telefoane,
cărora s-a răspuns pe baza infomațiilor avute în prezent, unele fiind prevăzute și în Regulamentul
privind dobândirea dreptului de semnătură.
- De asemenea au fost mai multe solicitări (telefonic, adrese) din partea unor funcționari publici, în
special de la comune, privind cursurile de formare profesională continuă de specialitate în domeniul
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ATU organizate în colaborare cu RUR. S-a sesizat o nevoie stringentă de organizare a acestor
cursuri, fiind obligatoriu prin lege, dar și datorită dorinței acestor funcționari de a urma cursurile de
specialitate. Propunem urgentarea procedurilor de definitivare a protocolului cu ANFP-ul și a
începerii organizării cursurilor.
În altă ordine de idei:
-Biroul Teritorial RUR a inițiat împreună cu OAR-Transilvania, UAR- Filiala Cluj, un demers către
Primăria Mun. Cluj-Napoca prin care s-a propus numirea unei străzi noi din municipiul Cluj-Napoca
după numele unui reputat arhitect-urbanist, care a contribuit la edificarea cartierelor Gheorgheni I și
II și Grigorescu, în anii ”60, a d-lui arh. Augustin Presecan.
Referitor la Comisia de disciplină:
- În urma sesiunii de examinare din 15 decembrie, Comisia de Examinare a sesizat Comisia de
Disciplină referitor la unele nereguli privind respectarea prevederilor Regulamentului RUR.
Specialiștii atestați RUR vizați în sesizare au fost informați printr-o adresă, solicitându-li-se să se
exprime pe baza celor menționate pentru a putea analiza corespunzător sesizarea. În prezent analiza
cazurilor este în curs de derulare.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan – reprezentant teritorial a participat la două ședințe CTATU din cadrul
Consiliului Județean Cluj. Menționăm că Biroul Teritorial acordă în continuare atenție deosebită
tuturor invitațiilor la participarea profesională la dezbateri sau avizări, inclusiv solicitărilor de a
nominaliza membrii unor comisii.
-În domeniul administrativ:
- La solicitarea departamentului de contabilitate RUR, angajații biroului au fost la controlul periodic
privind Medicina Muncii.
- Deoarece la finalul lunii februarie contractul de închiriere a biroului expiră, s-au început negocierile
cu proprietara spațiului și de asemenea s-a făcut o cercetare de piață privind prețurile/mp.
- La solicitarea Echipei Nemetschek Romania, s-a transmis specialiștilor RUR din zona N-V și
Centru invitația privind posibilitatea participării la cursurile de formare profesionala – Proiectare BIM:
arhitectura, structura, instalatii si drumuri, organizate în mai multe orașe din țară, în perioada februarie-aprilie.

- În cadrul biroului s-au înregistrat două dosare pentru înscrierea în stagiul profesional.
2
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.

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

- 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.
- Având în vedere hotărârea Consiliului Superior din luna decembrie 2016 referitoare la încetarea
apariției publicației ”Urbanismul – serie nouă” și suspendarea activității Colegiului de redacție, în
cadrul biroului s-a inițiat o dezbatere generală cu invitarea unor specialiști atestați RUR. În acest
context s-a trimis câte un e-mail către specialiștii din zona N-V prin care s-a solicitat transmiterea
unor eventuale propuneri legate de modalități de reorientare a publicației și de găsire a unor mijloace
actuale și eficiente pentru realizarea acesteia ca publicație de interes profesional. Ideea generală este
de a implica cât mai multe grupe de specialiști în publicarea unor materiale diverse în cadrul mai
multor rubrici, astfel încât să crească numărul de persoane interesate de această publicație. Unele
preconcluzii trase de către dl. arh. Gheorghe Elkan. și dl. conf. dr. arh. Vasile Mitrea sunt menționate
mai jos:
URBANISMUL SERIE NOUĂ reprezintă poate unica realizare de idee care dă Registrului o
identitate profesională istorică, creând un mijloc de înregistrare a potențialului creator de spațiu
organizat, respectiv al MEDIULUI NOSTRU CONSTRUIT contemporan. Ascunderea acestui talent
aruncă o umbră asupra actualilor exponenți ai meseriei. Prezentarea curajoasă a articolelor însă poate
deveni creatoare sau chiar curs de predare la diverse nivele. Considerăm oportună apariția unui
conținut complex, atât tipărit, cât și on-line. Astfel se propun următoarele idei spre analiză:
- să fie întocmită, cu cel puțin două numere înainte, o listă de probleme ce urmează a fi dezbătute
într-un cadru profesional larg sau limitat, după conjunctură. Prin această modalitate se dă
posibilitatea mai multor specialiști să fie implicați în procesul de alegere a temelor, astfel încât
articolele să fie bine fundamentate, adică alese de autori cu preocupări identice cu tema propusă;
- să existe rubrici/teme (ex. noutăți din lume-internațional, noutăți din România-național,
detalii-selecție de lucrări prezentate de specialiști care doresc să/și prezinte lucrările, cercetareproiecte de școală, edilitare- proiecte de bune/rele practici, legislație) care să apară în fiecare
număr al revistei;
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-

dacă se optează pentru varianta on-line a publicației atunci e necesar să apară în format tipărit

și un număr limitat de reviste (pentru biblioteci, administrații, birouri etc);
-

pentru varianta on-line trebuie oferită posibilitatea unui abonament anual (daca revista are o

consecvență în apariții) și de asemenea pot fi oferite și spații publicitare în condițiile în care cel
care plătește spațiul de expunere să fie informat real asupra numărului de cititori;
-

în redactarea unor numere pot fi implicate și administrațiile locale dar și Ministerul – care

reprezintă legătura teritoriului național cu evenimente din plan internațional;
-

este poate o ocazie excepțională pentru sprijinul cursurilor de perfecționare continuă, putând

crea o rubrică de TESTE, sau/și răspunsuri la întrebări și de ce să nu se popularizeze soluțiile
excelente, creându-se un ”spațiu” interactiv care să reunească specialiști din cadrul administrațiilor
publice și elaboratori de documentații de ATU.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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